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JAx eJl Avenneshooptop Itet J:zï/ van Holland na den dood van zAx I,bladz.5.Zfin g-ftzc/tl, ald. - Ilç
@)'komt lfïz Frankri
jk herwaartardrvg en mordtc& Graaf
gehttl#W#,b1.6.- Opntandin Zeeland, ald.- 'J.Graven opznïzzm et zAx van Renesse,

b1. 7. - GelteelZeeland geraakt ïzzheweging,bl.8.- ReNssse verelaat 'z.Graven J:Al-
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en
nooten,bl.9.- DeKeizer àpznltesjmegen,bl.10.- Graaf zAx 11trektderwaart&
,
zn:l een fclrù'k leger,en J'!llïleen verdrag metden Keizer, ald.- Deaanelag #zr
Zeeumen v-> gelteet zzlï:ll/il,ald.- Ge@trenglteid van den Graaf rlz:Oostervanttegen
lten ,b1. 11.- D e r'
lf'l in Zeeland Iter8teld , b1. 12.- D e Zd:lfztveâ: hallingen z'l:k:x

op zlz':?4o Itethoofd op,ald.- Onlueten met hetStichtdoorderdr/le
-#lzlg van Guxvan

Henegouwen t0t Wïz'q
vc/z/p geëindigd, ald.- Opetand de'
r F lamg-ngen ,:9ldood van zAx
van Oostervant, bl.13.- D e F /czzzïzlgdzl door wlLLEx ran Oostervantvernlagen , altl.Inval van GcI van Vlaanderen gn Zeelantl, ald. - Ooerwinning door hem hehaald,

b1.11.- MTILLRM '
van Oostervantin Zierikzeehelegerd,ald.- Een'
Ycp:zkzr.
llefczld of

nerdrag gesloten , bl. 15.- D e oorlog icrz'l op zlz-dàfo uzt, bl. 16. - W ILLEX van
Ooslervant trekt zlccr Zeeland, ald.- N ederlaag door hem cç6l:#:zz, bl. 17.- D e
F /cczzlxq/tc '
oloot t'tevent naar Holland , Itetltpd/i tp; aan Haarlem Ln de m agt der F lam ingen geraakt, bl. 18.- M oed'
ig gedrag van wlTTl van Haamstede, bl. 19. - Sz
J
:-

ver&taatdeFlcznzr
vlg:zlhf'
)'Hillegom ,bl.20.- DeIlollandq
îeltesteden drfjr6n henuit,
altl.- Gczvan Vlaanderen trektpz:rgroot'
tl6rfï- tewater c/,bl,21.- Holland en
Ut
recht1'
n e'
ebleweek van deFltdzzlïzlg:zlbevrl
jd.ald.- W ILLEM van Ooslervantverlaat
zierikzee en helegert Schoonhoven, bI.22. - W reede vond , om den p?dpej/l:lldr tot de
overgave te nopen ,altl. - Zierikzee door de F lczzlïzlg- weder helegerd,ald.- D appere

r:rot
/zr
vïz?g dcr&tad,b1.23.- Franacheltttlp komtopdagen,bl.21.- Scheepsq
b
'trç
jd

voor Iieriltzee,'
welke m et denederlaag der F /ttzzlïzlvdzleindigt, b1. 25- 29.- Guzvan
Ylaanderen geralêgen genom en', bl. 29.- Zierikzee ontzet, bl.31.- W ILLEX biedtden
halll-ngen ,
p:?.2.#8nz
->en '
pz.#
-'âds
'# totterugkeerenaan,bl.32.- Ili)-trekttegenasxssss
,j

ltaarUtrechtop,ald.- Doodran G.rcrt
/zAx11,a1(I.- Zçinkarakter,ald.- W zlLsx
van Oostervantal&G'
raaf g:#tzJ#W#,1)1.33.- Sï
J'hegeeftzz-c/tnaarFranltri
jlt,b1.31.Zl
j
r
*
#'n Fluz/ld/pœ
#
J'/cmetZEANNE raltValois,alcl.- Onlu&ten ïzlHolland om tpvzvrljd/p1van
.

.

lanten dppr den adet,ald. - Be8liet-zng #eJ.Graven , ald. - Sf
g4&lul.t zzldlhetrekkinz
tot Henegouwen een vrede met Braband en Ylaanderen,b1. 35. - E inehen van Grac/'
ltossa'
r van Ylaantleren , ald.- Ih t gdzciz
!laan zc/l6ï#:Ji:#:n overgelaten , b1.36.-*

Een âdzfczld voor rierjaren totetand gebragt,altl. - J.
&x van Brabantlzzetaf tlcz/
11 OEEL.2 STUK.

+

1
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z.
i
-)'
ne:?-z.c/t:a op Holland,en verleentden kooplzeden ran Dordrcchtvrù-lteld van handet
derrbi
'andelù'kheden zzldfYlaanderen,altl. - RonlllT valt lzlHcnegouwen, bl.37.E :zzverdrag vt
lprdltttaachen hem en Grcc/ w1Lr,EM llIgealoten,volgennwelkdezelaatste aan Vlaantleren m annehap ldlpf7'
z*r megens Zeelantl bewcster Scheltle, altl.- K orte
#?z'
l:r van dezen vrede,ald. - ln 2:4 oorlog metFrankri
jlt6n Vlaantleren homtfircc/
b
TILLEM llIden ffpxfzlg ran Frankri
jltte hulp,a1(I.- Ili
-)'keerteehter q
v/ct/ï,
jyterug,
.

in JJ
fnee
vfcfdn, ald.- Geneltillen over den ltandelmetEngeland,aftl.- Kervatfïzw

1)1. 38.- E I t&Iz
J
r'
: wordt door i:za/:c/llïzlg van de Zcdàfzn.
vcicflozetvraag , dehron rcz:
onlttaten fdzeâ-c/àdn Holland en Ylaanderen gedempt, alt
l.- Inhoud van het daaroveè.gealoten zlrdtfdâ-r6rdz'tg , hettoelk l?dzttlprd?len door lnddrq
ycâez-dczl: nteden zoo al& ook '
pdrnolgene doot.den D az'fzc/àdn Keizer icircc/tfigd wordt,ald.- Foordeeligeafccfkttndzge

toentandz/ltzcrz'
zlGraaf wlzzrusx IlIHollantlgebragtlteeft;bl.10.- Illtweli
jk'
rcrlK:'
1-d rxzooswux van Bci
ze
jeienmet'>Graven dpc/lfc?-,a1(l.- Geîrilligeoplr:zwzfderi:#:s
oor de nteden , ald. - D e Kennem ers alleen Ivillen Fzfprtpcvz voorwaarden '
?:rJ?
-z?#:zl,
waardoorzt)'ltunnevoorregten verheuren,bl.41.- Den DordtenaarszcprdfltetJ'
fcpelregt ontnomen ,altl.- D ood van W ït
vz-c/tpp ocx van Utrecht,b1.12. - Zf
J'?lopvolget.

'
ltlpr#lgelteeldoor den sp/lttzl#.
vc/lrn Graaf Jdl'fierd,altl.- De landen rcazAmstelen
îvocrdcn in Holland ingelùf
'd, altl. - De ffpnizlgözvan Engeland komtïzlllolland,

bl. 43. Ondertrottw van Jcz-:?z zyèd EnuAuo met 'eGraven doeltter te Dortlrechtvoltrokken , ald.- llene spf&zl#.
vcâ: vloot geleidt hen naar Engeland terltg , alt
l.- D o
Konzng van Engelantl ten heltoeve zt)
,'?k'zoon&onttroond,a1(l.- Slzttl:.ff
@i
k'
plzldezen
laatnte ntet '&Graven doel
àf.
v,
al
tter,altl.-'ttGr
aa
ftl.AVXLLEM llI ifezf partf.jg,n de onla&teh

tunnchen'den .
Ddlf-fz'cldl Kelzer en lczl

- Il*i'i IJJ
'
/'
feeltter cc/tldrlù'
n /1:,
*#4*
*' k i

.

.
.
verleenen '
rls enderetand, b1.41. - W aaraeltl
lnli
lke
oorzaak daarvan , altl.- S'
J.
ondersteunt den A-/aïzlg ,rc?zFranl
trijlt tegen ::4 opstand der F/cczzl#c/t:&teden,altl.-

Koortduring der oxfllt
vf:zlvan ltetXàzïfwc/t:vlj'k metdenS.Stoel,b1.15.- W ZLLEM IlI
traeltt heide te Jdrkm:#fr
gen , en he
geeft zzc/l fotdateindenaar Avignon, later,1cc,
?*
Frankfort,doeltrr?
zc/tfdfppy,altl.= IletDd4ilzc#:rl
jkverklaartzt'c/lonalhankeliik'
ptdl
den Sppznâ'cl:zlStoel,ald.- MTILLUMSuithreidl:ng vanpdzcg,b1.46.- Zijn invloed
ltetSticht,ald.- Zeelantldoor /td?zlaan zj'?zzoon afgentaan,ald.- Ill
j 4JdIïle'n
.

@

s

rdrs/xd m et Engeland ,ald.

Inltoad daarvan 4 bl.17.- Dood van wlLLEAlIll,bl.48.-

ZFJ'ZI.karakter,ald.- Derdrzlf:ligf-ng del.Tempetieren,bl.52.- Freesseli
jkeJpzlzersnood.
bl. 53. - Hollands m azt
ten i/â'fe pan Jzdl Sticl
atverkrezen .altl,- Gvx,
tu
'L
broeder van Graaf zz
kx 11, toté'l
Gdzc/l/w verkozen,al(I. - #f
7
..wl)kk
' el
-tzc.
c; zn *zl
Flaam&ehenirïpk ,bl.51.- Zy''negevangellneming doetdei?frgdrfv'
,'ketlreedragtïzl
-

Utrecht pp nieuw ontmaken , altl.- Te ntidden der hloedvergl'eting ztlpr#f de etad #ppr
Gcz van Vlaanderen ingenom en ? '
trelke hetJ:wf?fàl'
r verandert :?zel
ùcht,dat m en wILLEX
van Gulilt op den zetel'
rd?'/t:.#e,bl.55. ##'wordtna 4
1 nederlaag det.Fîczzlïqjxds
tegen W fz'z'clpp Gcx ug'tgewls&eld,=:î#: de voorregten der i4ri en derJlfrgdrf
p-beveatigt
f
?x de ïzlm6ntfI'
ge rl/zl hergtelt, die ecltter '
ztleA r voor kort '
tl:rwf//rd wot.dt,ald.- D e
'

Wïz'wc/z/p woont de kerkvergaderzngen te Keulen en teVienne hi
j,ald. - ##'grelgert
ddzlkardznaalsltoed,b1.57.- Een rcl4cA beriytvan z#'zIdppd brengtdeFriezen ïzl
opetand,'
ltleîi-:Vollenhoven helegeren,ald.- Iletkaeteel,4:1Ilollandaeheâ,?11 door#::1
Bisecltop ontzet, b1. 58.- K erdrag m et de ksxcllfrzlylzl:rtl:r.
vgesloten, altl.- Pogzngen
tpyBzsschopstot rdrsdzdrïzly der zzlieir?zï/tdzzin hetSticht,bl.59.- Zi
jndood1()'het
::l:g van hetz'Jp;terGooi
je,ald.- Zi
jn karakter,bl.60.- FREDERIKvanZirckvolgt
/?,:#: p,
p , bl.61.- Opstand van eezlïge Iteeren feydn ltem #ppr Gelreondet.etettnd,ald.Graaf wxLxzEx llI komt denWïtvz'c/l/p teAI/J',ald.- Ileretelder r'
l/l.lin ltetSticht,

b1.62.- DeWf'
J'J.c1& gelteelc//Iczl#d&J'k van llolland,ald.- Zl
j'
n #pp#,ald.- De
#pgïze van Graaf wlxzLEx III, om een opvolger ïs ItetStichtnaar zï
J'p,genoegen te
doen verkzezen , m hlakt, altl.- JAxos '
van Oudshoorn , daartoe r:ripz:zz, wordt doot.
den PausJdrdz'fïyd en den Jttrfzlgzc/l/p van Keulengewù,'#,bl.63.- Zijndood,ald.JAx '
van Bronkhorsl,totz#.'x opvolger gekozen,wordtdoor den .
#J!/.
vafgezetenzAxpczl
Diestin z#'ne.
plaatehenoemd:AIgemlj'd,welkehem gdlpf/pdnder/lczld vz'lzk
jn zetelverdriift,bl.61.- Mhnoegen &yvolà.fege'zzAx van Diest,altl.- Zfjnec//tlzli:sJ'iheid van Hollandy ald. - Fermarde4.lcclder geldmiddelen fzl ltet Sticht,b1.65.--

11 0

1).

DeWfyzc/zp, isgenoodzaaktald:znkomntende'Stichtsaf tezfccs,bl.66.- lfeede
aangroek
jenh magt van Holland over Ptrecht,ald.- Daden van Jvfp engezag dp/r
Graaf wzzaraxx IIlzn hetStichtgeoefend,ald.- RElxorn van Gelre trachtZf
J'I gezag'
4n #cl Boven-sticht uzt te Jrdfw x ,bl.68.- D e Graren wczlHolland en Gelre verdeelen
openll
@
jk het helteer over het Sticllt, bl. 69.- D it brengt de Jyrger' van Plrecht in
p,z'fcsr
/,ald.- DeGraaf van llolland valtgewapenderltandfAlietSticht,ald.- Doo3'
Jdznïddelïzlg ran Rslxocn van Gelre, wordt ::?,he&tand en later :/zl verdrag gesloten ,

ald.- Defïq
vyc/ttw eteltdeœfc# Ptrechtondervoogdi
j&.
vGravenvanHolland,bl.10.-

Geneltzl van den W /z'acâpp m etKampen , a1(1.- # !n
7 roept '
prvcil6lqp' de hulp van Holland en Gelre in,, die op Aïd?g?
m Sf
J'verdrag ltet Sticht onh r .
zfc/z èerdeelen , hetgeelî'
.

eohter zlfrcften uitvoergelegd lvordt. ald.- E engrootdeelva'
n Okerjsselgeraaktïz/'
dezncgrvan #:zlGraaj'van Gelre,b1.71.- Dezevl/r#fQneen ârï
g'
g metdeFrf
rdzdzô
gewzkkeld, ald.- 11'
L
*m
1.verslaathen enlcrdvfïvfzfinew?cgr- derlzz,zn ltetBoven..
Sticht,ald.- Dew/pgtf!y
..orer hetNedcr-sticl)taan Graaf wxLxasM 1V vqn Holland opgedragen , W : er een z'ld#câpl/d:r aanntelt, a1(1.- D ood van W ïezc/zo, zAN van Diest,

K1.72.- Zl
b
jn karakter,altl.- Gelre'sheklagelç
jketoentandïzldittl'
/'
dp:ri-,altl.erdrag tus&clten Gelre en Holland , a1(I. - Eslxoco I van Gelre kçent deAcrfi)''
??c;?,
Vlaant
leren fegen,Frankri
jk,ald.- #ï
.jhreidtzï
p'zzgezag vïf,rooralpo#overgee&iell
jke
qv
/l/tfïzwdzz,bl.71.- Jan&tellzng '
pcvzden Graaf van tlerMarck totz'fedehouhr wc:?.
Gelre, ald.- K eizer Arasuscllv en #zr:0k.
v opvolger p?p?
lc4'fïg:n en verm eerderen de rrfj/tc.
den :'z roorregten van Gelre, ald.- R>:lxoun I rergezeltden Keizer naarltalië,b1.15.- .
OntvangtdeVeluwevan ItetStichtin leen,b1.76.- #'
f
J'rerefbnt'
r:r.
vcAdzWdz?dgewc/tïl-

len ,ald. - Tlree D z/ïfzc/t: Keizera '
rcr/rpzcz?, bl.77. - REzxocn I kzent de plrff
g'vatt
,

FRsnslllx ran Oostenri
jk,ald.- Z,
i
.
in geldgebrek,ald.- Onlu&ten door#:zlIleerwczl
Btzren vermekt, :zzdoorden Graaf van Holland hesleeht,b1.78.- Oneenlklteden z?/é'.
eehen den Graaf van Gelreen zf
.>lzoon,ald.- #t)'mordtgenoodzaaktdezen een deel
van hetJplpf'
zld op tetlk-tw:rl,bl.:9.- DeiongenElxoup hereetzgtdevoorregtenwcp,
nernelteldene .vfctfdgz, bl.80. - De oude tx
'rcs/ totWï
J'#4.r5r'rverlteven,ald.- .
De
J'
plzllïww tttanclten de ::J& K ornten rermeerdert, bl. 81.- Zï
g'laten degenehillen cc':
de vz'fzzrcci van '
rïdr neheg'dalieden over, ald.- D eze kunnen totgeenedezlzfem m çghea
geraken ,bl.82, - Twee Auzlzlcr vaardigen, ook nam enn den derde eene?
zz'rt
v rcck uit,
ald.- Deze,
zt
lprdfdoor den derdeontkend,b1.83. - Kerzoenzng fvz't
ve/t:zzrader en

zoon,#ï:eehter van kortenduurïe,ald.- DeJc.
vlïl.zlg dergeneltzllenaandenGraaf

van Hollantl opgedragen ,bl.8i.- E ernte hekende handelihg '
rczleteden en f #dîe?z zn,
Gelre, en '
tldrt/::îyzzéx der laatnte ïzèkumrtieren :zlamhten, ald.- lnltoud rcvz de hepa.,

lïzlydn door den Graaf van Holland,ald.- Kader en zppzèondermerpen zfc/zdaaraan,
bl.85.- Op#deflrcrz
'zlvan Gelre en haredoehtere,ald.- Eenèee
vfed:/f
J'i:voorregten worden metharetpczfemmlng here&têgd, a1(l. - DeoudeGra
' af ïzlhechtengv
genomen,bl.86.- Dezedaad hrengtOf
J'zl:aanltangeraïzzhemegzng,ald.- DeGraaj
'
ptzs Holland en de Wfyz'clp, van Utrecht vallen '
Jzl Gelr:, ald.- D eff:rfpg van Braband
zendteen leger terpzlprxfdàtnz'
z?g van den zoon,ald.- EenigeierkrezzomtrentAzkr
ùk
,
a
l
d
.
De
jo
nge
ss
x
x
o
unrerzoentJïc/tme
tArnhem ,ald.- Deregelzng Ar
za ke
n aan 4'cAdi'#e
v/z
/:d:zz opgedragen, die z'pcAf.
v een,verhond flze#câezlHolland en do:
jongen Graaf i:?rer/roè,b1.87.- Ezndelijkecfd/exïew der zaak:b1.88.- Ferdere
lerennloop van den ouden Graaf '
pczèGelre,bl.89.- Zl
jn zpozzvoertltetJcYfzld al&
g-egent,ald.- Ziinegcc
vc/lïf/t?zzmetdeéx::.
vfelç
jkltezd '
r:rd#'bnd,ald.- Nader mdrl/sd
.

tuesehen wzxxzEx f11van Holland en nslxoup I van Gelre,bl.90.- beeerœreondereteunt
den laatete i:zl den oorlog tegen Xunster, ald.- Loop '
pcx dezen irf
g'
g , ald.- E en
heetand gdlrtl
-#/
zz,b1. 91.- D e hervatte wïJWZI#:lfJ'AAe#:zl weder door ::x hestand ge-

eindlkd,ald.- Devredegesloten,al(I. D evoorum ardeh daarvan , b1. 92.- F er-,
echzllende z':gdrzupzadgd:x van nElxocn, ald. - Dood rcs Graaf sxlxovo 1,ald.-

Zz
jneregerlng en karakter,b1.93.- Z'
!)'.
n z//zlneemtdengrl/elf
-jidzztitelaan,ald.Janzon '
ttlccrïzl#t
)'ntond,b1.91.- St'
/'ondernteuntden Wïz'z'c/t/p van Luik,ald.-

D e Zl
zfidz?cure hl'erover r:rl
'itterd , nallen ïzl Gelre, dpc/tworden door lslxocp verala-

gen ,bl.95. . Weâwfdc/lfïzlg van eenzgeJzzlzl:zllczldz'
cl:çe&eltillen metDeventer en iuttlhen,ald.- Ferhond met Gulik,ald.- Kerdereiedrgz
rel van nElsovb 11,bl..96.-

I N H O

D.

Dood rcn zi
jne gemalq'
n soplllA,ald. - #Jj verzoekt:zzverlrerftdeJcxd valtExzloxoRA,zueter van y:ouxRo1IIvan Engeland,k.91.- Inrlo
'ed van #ïl ltuwell
j'k op de
lotgevalten wczlGelre, b1. 98.- Toelatlng der Zpm lcr#zlr.
vï,?Gqlre,ald.- Rllxoup 11

mordtfrlden oorlog rlzzFranltri
jlttegen Brabandgemikkeld,bl.99.- Eeneltlcwdzlz'c/lpr6.ing oprdl door den vrede gevolgd ,ald. - W erkzaam tzcz?d:dl van Rsxxouo 11 v'Az het
i:.
vldcA/:zzder nog he&taandegeeehillen, ald. -- D eoorlog m etBraband ontstaatop ,lï:?z?/J

om de yfad&voogdjj'van Xeckelen,bl.100. - Ker&cheg'
deneForzf:zlverhznden zïc/t
tegen Braband, ald.- Zl
j'rukken llpg' versehillendezr:éx:zlïx Braband,b1.101.DeKoning van Frankri
jk heî
rerkteen otzpdzle
vfilstand,#z':van /fj# fottijd'
tldz'/dz?éxd en
door een vredegevolgd o/rdl,ald.- Bepalzngen daarvan,bl.i02.- Yielen:d?zpaar
dorpen ill'y'?l:zèdaarbç
@i aan Gelre, bl,103.- Rxlxorp 11:*
91den oorlog dlze
vt
vc/l:zzEngeland en schotland zem%fkkeld , ald. Zil@neh'ulpbende mordt dppr deScltotten zevanzen

Xenomen,ald.- -lltb-verlaatEnaeland;-bl.10f.- Ziineozl/zzzaf:zlmetdeFrF:z:z?,ald.
-#(7' neemt deel ïx -den oorlog v'an den Graaf van kleeftegen den ,c?-fJ'JC'J..
vcF?& ran
Keulen,ald.- Ezzzn den oorlog van Engeland tegen Franltrtj
.k,bl.105.- Oorzakekî
'

rcp, dezen àrf
g'
g , ald. - Rslxovos werkzaam aandeel V-zzde tpt
?ràzz-fïpéxdoz, 1)1.106.-

Sj,'grordt::J.e#Ml#ïg# den ff/pïz,
g van Franltri
jlten devoornaam8teleden van zfjzlItof
tehebhen vz
lfl6x vergzftïg:v?,ald.- Ziiner:rpzdll
mccr#ïvïn.
g over deze it
fe
vc/ll/ltfïgïpv ,
14. 101. - Ferdere f/cràf.
vlïzlg fpf den oorlog , ald. - Zam enkomst rc'?den W l/ïfzc/ldn
Keizer :zlden Konlng .
van Engeland teKoblentz,ald.- Langdurlkeonderhandel.
ingen,
bl.108.- Ferdeeldheden tltz'
tvclezldeé'c/tïdrz'zlger.venF:fkoopereinFriesland,b1.109.-

Onmenneltell
jkheiddaarbi
j hetoond,bl.110.- Sleclttzng derg:e
vc/tïllt?zldool.eenkampFrieslandgeteinterd dppr overntrooming en Flt??k#':rz.zlpp#,ald. - lnval
derNoor
mannen,ald.- Zlj'ttlpr#:zlverslagen,ald.- Ilollandscheïv/rcf@'n Fricsland
afgeweeI.d,b1.111.- Enkâuizengeplunderd doordeFriezen,ald.- DeEzli/l?/izcr.
v
wfrï
:,ald.-j

nem en '
toraak #ppr brand.
îtzch,
tïzlg , ald. - W edertrraak op Enltkuizen en van #z': atad

op Franekergenomen,bl.112.- DeW -f:cjawl'
r.vverzoenenzïc/èmet(Jrctz
/wlralEx III,
ald. - Onlueten tusaehen de Stelll'ngwerver Frl
'ezen ezl den W/t
vcâpp van Ptrecht,

b1.113.- Deiinzl:zl/cndâ'c/t:parti
j&ehappen hareten op zlfeà:l
zluit/?g''dendoodranden
P oteetaat HEgsEru MARTRNA , ald. E llendige f/ceelczld van Friesland, ald.- P ogzngen
totverhetering daarvan aangewend,ald.- Eeng:vl:J#z#:materrloedrcrpncdrtp/'fde
volkerampen, ald. - Dezeq
vlfjgezIten top!12.111.- Pogingen om diete lenigen,
:,1(1.- beDl
zflwc/z:Keizer etaatran alzïgzlelùehen op Friesland af,lfffgczpxddrdde
leenkulde, bl. 115.- E en gedeelte '
pczlFriesland etelt zïc/t onder dep?:tçc/tcrp,c
'flg van
den A/zc/tp, van Xunster, ald. - Bemlp vande
n ïnrlpetfdien Graaf wlrzLEx lII@'n
-

Friesland hezat, ald. -. Geseltillen m et Harderwh
n Kampe
egd,bl. 116.*.'
#k e
t n ht
@ï
.#fze
U l

Ilernzeuvde tmeenpaltvzl Friesland, ald.- ln Oostergo traeht zndzlm et nadrt
gk de r?zé.f
te lterstellen ,ald. - Fereeltillendeonderllnge verdragen te dien einde gealoten ,ald.-

Kerkelijkehepalingen mededaartoeetrekkende,b1.117. Strooptogtent?z.vz'câ:zlW estFrieslanv en W estergo,b1.118.- Opkomet ?cp Franelter,b1.119.- Onluq
vten metHarderwi
jltverefbnd,ald.- Jlgemeenelanddag derFrz-ez'e/d:Zeelanden,ald.- Bepalingen
daarop va&tgeeteld,altl.- De landdag opr#r hetvolgenh jaar herhaald,bl. 121.Ferhond zzl:, Bremen , ald.- Stavoren en W estergo traeltten zieltaan lèet # tplfc?ldl.c/l:
Vezag teonttrekken,ald.- DeGraaf vanllollandlreetzdc/zdooronderhandelingen te
handhanen , bl. 122. - Stavoren en W estergo verzetten zzc/z lreder /:<:?zhem , ald. Graaf Avlyzx,ux lIIen deFriezen ïzlopenbaren irljjx,bl.123.- #ï
gGzendteenevloot
tegenhen z:ïf,ald.- Zï
J'treden ïzlonderhandeling en doen #dzzGraaf hulde,ald.
Wç
jzev/
Jlcr/p deGraven vanHollandvan o?zt& g'nFrieslandontrangen'
l/l:rAx,1)1.121.Geecltil,4:,den Wïz'
t
vc/l/pvan Xunsterdoor.
vc/t:i#.v/z':#:zlverefènd,bl.125.- Ollruntige
.

toentand rczzFriesland,bl. 126.- Laatete algem eene landdag en hqndelzngen daarvan ,
ald. - T'
tol
-tmt der (Jrpozcr
zlgdr.
v en D '
renthenaars m et den Wfr
eve
fc/lpp van Ulrecàtdoor

z.c/tdï#yfïdd:zl rere
f end, bl. 127.- Kezzer zuonEwlpx bekraehtQfden c/zlczk# van de
regten van #:l Dug-techerïjk op Friesland aan Holland,bl.128.- MTxI,x,EM llItraeht
deFriezen door zcc/tf/ldid 26mz-zlndn,ald.- Zi
jnezorgen voor Friesland, 1)1.129.Geneltllflly.
vc/t:zlSlavoren en Lubeck door den Graaf z
tl:r:#/ztd,ald.- Strl
j'
d tf
zz'g'cl6wl
Grpningen en de Ommelanden, bl. 130. - Groningen ingenomen ,ald.- Kortetondige

l N H O U Dk

rerzoenl'
ng , ald.- W oelzngen der èl/oxz/r.
v 4n Friesland; b1. 131.- D ec5fvan Lldlum

Joor zï
J's: leekehroedera vermoord,ald. - Zi
jne tl
y?ro?ver.
v,bl.132.- Frie'
slandWpp'
r
den Graaf van Gelre hestookt,ald. - DeFrv'dzdzzzoeken zoerfl
zrzhii Azz.Grsàf 1/.
1,
4
Holland, ald.- D ood wczzw.
@.&'
W#'Stéforen ke
v'
Vhul!I'LEM 1ll,bl.133.- Zùn
/
lpWdrh.-door
.

dfgl ,ald.- Zonderl.
ing v'borregt door hem aan #z'
e etad verleend ,ald.- N 2.eum6 onJl/wfezz tîeeaehen Groningen en de Ommelanden uztgehareten , doch door eenlge E delen ex

Yeeetd&J'
â:x heelecltt,ald.- Foorvaarden van hetverdrag ,ald.- Opkometderz'fed#zzBraband,bl.135.- jlal-e oneenl'
glteox metden adel,ald.- Jn Antwrrpen vorden
zï
g'm et g- zrdxgâ,
dfd geamoord ,ald. - Xechelèn klug't '
zï
ej
ez:poorttn;ro@r den Serfog,
m aar v/rdr tot oxA rl
zldr/?z'z?g en eene z-cr: ge,ldboete reroordeeld ,,ald.- Opstand -7zl
veraelteq
-den eteden ,bl. 136.- D eze kf
l/rt/f door den Hertog gedempt, ald.- Beecher-

zzlïzlg door Fzdzzzaan deJoden verleend,ald.- #t)*vaardigtheteharter'
tlczzCorlenberg

uz
t. bl. 137.- D ood van Ilertotz
AN 11.
d.- .Zn
zz karakter-.ald.- Z'
i
n zzzïwAre'
'A'
*.#i
..z z
' al
.
Jc
rfg: zoon zAx lll volgt hem op , ald.- Schzkklngen om den z'fcc; van #:x eehw
u,lvrn.

/Jz.l te oxf/ze#àzz,bl.139.- Kerval van #:zladel:zè rzdderstand, ald. = D eJ-pzzg:
He
rtog aanvaardt zel
f het 7?:1?lz1#, ald.- Gesvc/l
tg'lmetden Graaf vanHollandover
Xcchelen , ald.- Praband door zware plagen gx:feïq
:rd, bl.110.- Ge&chzl#:#Ilertog&
m et den H eer wcx'Yalkenburg, bl. 111. - M et Holland orer hetlandvan Heusden,ald.-

Jan de /?:.
v/2
'z'z'v'z?g ran den Graaf '
rczdGulik orergelateln,bl.112.- De.vlcd Grave
aan Braband opgedragen , ald.- D e /?::r&.ji/
?:z
'# Bredadoor koop er cczl,toegevoegd,
bl.113.- DeA%zlz'
zl
g van Bohemen maaktkracht:zl.
vzl
j'
n erfregt,aanspraak op eeyt
deelvan Braband,ald.- Trouwlooshezd #:z-Ileeren van Valltenburg,ald.- #:*
/qrordt
door den Ilertog van Braband helegerd .bl. 114. - N a e:zzheetand '
Ypr#r de J:.vlz'.
:z'ïw
de& get
vc/zf/.
v aan den A-/zlïpg van Bohemen overgelaten,ald.- De'
?zïfvoering â/!)'t
eeltter cc/zr:rlz?:g':,ald.- DeKonl'ng van Bohemen traehtvergeefs#z':zlvan Frankri
jk
tegen Braband op te zetten,ald.- M z'
zzzt?déa'
:x van plxzlpsran,Franltri
jk,bl.115.- Kele
F /rt
vzezzen Ileeren kom en tegen Braband @'n de '
/
zlcpez?y, ald.- Te Compiegne '
u'ordt eezè
verdrag met Frankri
jltgeeloten,ald.- DeA'tpzlz'
z?g van Frankri
jk treedtal&bemiddelaar
op,ald.- J#oop der onderhandelingen,ald.
T W E E D E H O O F D ST U K.
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W apenfezten paardoor wILLEM IV van Holland zgklt,reede vroeg had old:r.vc/l:ïdezly
beN ederlandeche F /rz'lezz
b1.146.- #'
t
)'elltl:teen,'
rez'i/A# metEngelantl,b1.117.
aarzelen zv'c/ztegen Frankri
jk te verklaren,ald. - be 8teden ontvangen een àez'zerlfg':
hevel daartoe, bl. 148. - be reldtogt geopend m et hetJe/:g z,
cx.K.
ameri
jlt,ald.W
x
x
a
x
œu
I
V
we
i
ge
rt
d
e
n
En
ge
l
e
c
he
n
F/
r
e
f
naa
r
F
r
a
n
l
t
r
i
j
k
t
e
v
o
l
ge
n
,
a
l
d
.
be
zetlero/ee
.r
u2t v:drvlrcck Henegouwen ,bl. 119.- W zxzxzsix hzerover vlcriyfrerd ,gaattotdeFranev
c/t:zg
jdeover, bl.1é9.- befwpè/z'câ'
eKoretkeertna w7:v'
zlv'
g u,v'/gerïprte/d:5:- ,
naar zïjel: etat:wz terug , ald. - Kamerijlk n'
n,#:magtvan Franltrijk gehteven,ald.''zl
dFvc
elçg'/c/l:& x tueschen W c etad Tzz He'negouwen ,ald.- M en J:g'/vzïrFranltri
k dett
,j
-

,

oorlog aan te doen , ald.- M l'
naelttg'
ng van A'bxz'z?,< plxzlrs M erover ,ald.- W xzzxazM IV

valtïzèFrankrijlt,bl.150.- Thun l'Evêque door deFrczlevc/z- helegerd,doeh door een,
àrï-jgz'
lz
'z'zde/?:zcftïzlg gered,ald. - DeFransehen '
/m:ïgyr:zèeevtveldelag,ald.- be
Hertog van Braband drz'
ew z aan , dat m en tot de i/znz'f ran den A4zlv'z?g van Engeland
maehte, bl. 151.- beze elaat & Franeehe vloot,en m et de hondgenoote# hetheleg r/or
Doornilt, ald.- Door fz/z-xcâ:w/cozpz'r van de fïrczlïw-oe#z/'
r: van,Holland wordt een J:a
l
d.
tantd gesloten ,
- Graaf wxxaxzsx lV onderneemteene hedevaartnaar hetffeïîïé'd

Graf, bl.152.- Sï
.j œlr.
i
jdtna zï
*'
ï
'zkewederkomstmetdeRzïfzaeldRg'dder.
vfYex de
ongeloovçgen ïzè Pruissen en Litthauwen,ald.- Na :eezgrootr:.##:z'
/e:z';te NsHagegeX
even te/1.
::/?:
el,keert/zf
J vederterllg AccrPruissen,ald.- Z'
jn teruglogt,bl.153.i
#ïJ rat de '
lzlcA:zl' op teér:zzUtrecht, b1 151..- M iddelen aangemend,om deydldett
daartp: tewz'zlAzl,ald.- E dzlk e Stv'c/zlzc/t:E A îezèvoegen Jv'
c# '
voor UtrechtJï
g hem ,
.

.

lç 11 () IJ I).

%:

bl. 155.-

be'fœœrâ& van Utrechtkom t k4# Grenoblehermaavtscx hemerkteen Jdz'f- d,

ald.- Kernederende voormaarden daarvan ,ald.- Een oproer fzzFriesland toept& z&

Gvadf,'
.derwaart.,bl.156.- Aan malgeetaptvaltJt)
,'deFrlezen aan,doeh .
vx:'
k-:&
en gd#4:l.z'
f/e leger Yprdrver&lazen9'
bl.157.- W eermraàk vr
x Holland op de Frïczez
genomen,bl.158.-- '#Graven îg# ter aardeJ:â'l:J#,ald.- Zl
j'n karakterenrdrrïgtingen,b1.159.- Wï
g'ont&tenteni& wcx mannell
j'k oz'r verralt Holland en Zeeland aan
het A ï
g#
' ,'m aar Henegouwen aan de ozêdz'zezu&ter & .
vGraven , ald.- .b6Kezzerheleent
xg''ne'ge-llïzl m et'Holland en Zeeland, bl. 160.- JAx van Beaumontneemt ïzlmf##e&

het J-fzzyr.op zfcA', ald.- Hageltelljke toestand &.
v landa,ald.- 'z'Keizere rerll'
y'

mektverdeeldhei
d dzlmi.noeze
n.
b1.16ï.- XARGARETSAkomt/zdrulclrr.
vover,en mordt
1
*-e
zn Henegeuwen , Holland en Zeeland geltuldzgd ,bl. 163.= R'
ug.m evoorregten doorhaar
verleend , ald. - E oclten #:œ Konings wcx Engeland, dl'e veracltzllende gemagtzgden
Jdxo:- ;, bl. 161..- XARGARSTITA naar Duitschland teruggeroepen, draagt Fzcrdzz zoon

wxwwa- âetJeYïzld op ,.bl.165.- Fermoedelv--ke oorzahen van dezen 'fcy,ald.- Ilet
J:Yïzl# de& llzl#œ hepaald aan hapen tmeeden zoon opgedrage'
n , ald.- Haar oudstezoon

zonMwxzx doetafstand van z!)'neregten daarop,ald.- Deff:z'zer hekraclttzgtWfen
w:g:JZd.erfopvolgzng,ald.- DeEdelen en atedendoorMARGARETITAttGeertruidenberg
b
ç
gd
':sgez*/e6x,b1.166.- Kometvan wlwzaex in Holland,ald. - #fjwordttotalgem een 'fedehouder,henoemd, m et toevoegzng van een raad,b1. 167.- A anm erkingen
over Zï
J'
zl/ volmagt,ald.- Fertrek der ffdïzdrïzl,ald. - Hare ?zzrr.
rzpprk :ggf
'tnx en
lzletdzz, ex degevolgen daarvan , ald.- V-zzaLEu regeert onder den titelwtzzlVerbcidcr,
bl.168.- '0nlt
ueten ïzzZeeland,hovenalïzzZierikzee,ald.- SVZLL>:M handhaaftmet
wc#r,
?zt-zçin gezag, b1.169. -- eg''heneetzgtdeœc/tcnizrxgczzen '
r:rrkfzngen zùhn:r
m oeder,aid.- Oorlog metltet Sticht,ald.- Bgùachop zAx van Arkelvalt fnHolland,
ald.- W xLLxxs krachtlkemaatregelen,ald.- #ï
.j daagtden Wïzaz'c/zow toteenveldelag
vccrlù'dtdenederlaagbvt?c/iedooteen A-ftlz:dgerolgd znpr#z,b1.170.- beozlf?/.
vrdzè
m etFrieslapd door edzzheetand voor fzcïnfigjaren g:lïwdzytf?ald.- W XLLRM sluztd:zl
verhond m et Gelre en ltervat den Arf
g*
g tegen Utrccht, bl.171. - XARGARETHA draagt
d
e
n
gr
a
fe
l
ç
j
ke
n
z
ï
l
:
J
e
n
o
p
pe
rma
gt
cc
zèhem orer,ald.- Ket.moedetfjkeoorzaken :Z:
voorwaarden Jccrrce , ald.- beE delen :zzeteden vJ:fgdr- dezevoormaarden tehekrachzk dxibl. 173.- E :/lk :eteden dc/lr:r gaan op hetvoorheeldtlcz'
tDordrechthiertoeorer,
bl.171.- W zxzzœx neemtden rïf:l van Graaf aan,ald. - De/zcgcldlz
g
r'i: toestand
'
Yccrfzl#ïg-geplaatwt znc.
v,ald.- #f
g'ontdoetzïc/z.
van degunstelingenzi
jnermoeder,
bl.175.- Tmeedragt /èz
':rd/pr ontetaan, ald.- XARGAREZZ.
IA in Henegouwengekomen ,
*2l de teugele van Ftd, hetoznd over Holland meder opvatten , ald. - W xLxzEM rerklaart
zïc; hieraakt te ozlddr?mdrw- ,ald.- In Holland teruggekeerd '
tldrsïztdr hv''zzch eeltter

m eteenzgefddldx tegen MAnOARSTSA,bl.176.- be tmeedragtgaat tot#c#:?!)'kheden
opqr, ald. - be y/crfz
ldp
-j
z nemen den naam rtzzlIloekschenen Aclcl
g'ccvvc,
vc/tdAlaan,
bl.177.,- W ILLEM verzoentzz-c/zmetzf
J'n:moederenataathaar#efheml'nd af,bl.178.Zi
jnecczz/zczwerœwezgeren dccrïx toetewtemmen,ald.- WXLLSMgaatal&z'icd/zszz#er
na
ar Henegouwen en MARGARRTHA.mordtfzèZee-landczze-l
-t
*ul
didzd
EJ *
.b1.179.- Ilaarzz'
d/zt
?l*f
y/fc
toeetand doethaak d% landroogdi
regt&praak aan zz'c/z, ald. -

) Jcw zAx '
oan Beaumont opdragen , m et,hehoud van &
Bsxrxoxm vezgert #ï: te aanvaarden en wlzuxaylM dêe z:

-

hekraehtzgen,zondergeheelenafetand van Wfvoorhehouden regt,ald.- bitwordtd//r
MARGARXTHA gemeigerd . d2e tâcztl.'het z:ztlfzdd voor zeker g:fc/./cr:x aan harenJ'
c/z/ozlhroeder EDUARO lIIwilopdragen,ald.- Na Fzccr rertrek naar Bei
jeren matigtwILz
alx.micltvr:d:r het J:oz1# en den t2f:J van Graafaan,bl.180.- Eenigeaanzz
Ed
'dnlf
g'âc
elen verklaren zicA openlç
jk daartegen,ald.- I
AARO.
kIISTHA traehthem doarden
c/z'zczld *à>.'
Zéeland teJ:rre#.
W:z,, ald.- Naar Beijeren v'
ei-trokkzlî;nadatJZ
J vëtv/ddeîf
J':'het..Jeoïztd loeder nedergelegd Acd, keert àf
iA eln''k z:rz:g en laatzïc/è
@j he
op Wïdtzzpbalt.Graaf ,
â,
?zîWg:zz,ald. - XARGAIIà/IG eèept,nharen '
oudsten zoon tehulp,
eytg::/:deièn 1:Jaàn.hetJé?mizldj blz181;.-''Fobtmdned'en #/@z.haar aan wxusM
.

mu teld '&'c# dovk & à,l geweigerd, aldk- .I)e Konçng'r#n Engeland tracht '
rrl
zcifeloby
.

eene.o rzo:zlflg
' te Jdoâràca.i bl. 182.- Onttteten door wxxzxzsu en zï
g'ndx aanhang ïx
Zeelaud''edrk:àè,doelt door MARGARE> A gedempt, ald.-. bep/gïzp
g:a desff/zlfxég van

Engelaid ï
tbt''
tl:rzp:zlïzlg .op wpvkpvruehteloo., ald.= kç
jneJ'c/zdcpàzzlcgrend%e'
pczè

I N H O U D.
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MARGZRSTHA doot. wxu zx m et eene H ollandsclte OJ/dZ aangetant, dï4 eohtnr (Je Wg'k
m oet nem en , ald.- MAIIOARXTHA keert naar Zierikzee, enMiddelbûfg verklaartzï.6W,*ver
wzLLxx , ald.- N çewme roorwaarden door MARGARETHA ge&teld, ald. - E enlgep?
zzzrezz
door 'de E ngelecltegezanten daaraan toegevoegd , b1. 184.- W !Lx,xM meigqrt.dz': aan

tex:zzldzz, bl.185. - Ilevige 4'c/led#w.
v;Wàid op de Xaas tus&chen de J:ï& aanhangen,
d2
e
I
e
n
v
o
o
r
d
e
e
l
e
t
,
c
z
l
wl
L
x
z
E
x
e
i
ndz
gt
,
ald. - W zLLsx hrezdé daarop.
z!)'n gezag z:ï,,
bl. 186. - Het g':lrvfà van Jv.
virl
zïd çzz den oorlog komt 4n zmcxg ,'
ald. = Na eenige
nruehteloozepogN
zzlgczltot'
/l:rz/:zlzrzzg wk
jktMAusAusvaA.âeï-clï
g'kwc/r.Engeland,bl.187.Zà'
)-erkent den f/elïz?g van Engeland al& z'c/zdïdezzllx,ald.- Koormaarden daarop @zlzmorpen , ald. - W xzawsM vraagt'z'Koningaxïclzten /l?zt?
7:&.j#enrérkrf
gkrdieibl.189.EnrARn 2.
,i/
zïrdzzataatmoederen zoon teJdprdWvdzl,bl.'190.< W iLL/U oefenti?zrà;#echen c& Graaf hethoog gezag ?zï,,ald.- Ezndelç
jkeâ-îïewz'zzgde&geneltils,b1.191.W xLxœu geeftJrï:rdzz van cpzzldelï: uit,ald,- bood rcn MARGARETIU. altl.,,- llaar
karakter en daden , ald. - B eachoamlng harerregten c& Gravin nan Hollandjb1.193.-

Utrechtshêascltopszetel opengevallen zfjzl& , aarzelen deàcylfftele z?zœœcâdz&tmqqmededïww dr', bl. 194.- be Paua âc/z/l
zA hetregttotJ:zl/:zzlfng aan zz'
ci en Jezlb:zzlfwzcoLAo
ou cApcczo,ald.- Dezehedankt Jfxwdx ltetJ'ccr en Jercc/,zel
f de Jdx/:zzzïpg fanzAx
nan Arkel aan , bl. 195. - F oorregt door Item aan de Utrechteche kerk t
jeeecl/zl/edzz,
ald.- Graaf wxxzLEM van llolland voor rtpd:jaren totro/vd van het Jild/z?1henoemd,
ald. - beze r:rzlïel
zoz met Gelre hun w:rspnd nopene #el Sticht,ald.- Gelukklge keu&

mczèzAx van ArkeltotWï.vz'câop,bl.196.- #!*
/mç
jktnaar Grenoble om den œc/tulddllœet#:.
v hzsdome teverlzgten,docltde'
r()Wztllfjk/td&zlmetHollandroepenltem œ,pddfg
terug,ald.- 111:
1Jd#oïzw,metkrachtden Jf/jfcndzc/zgdzfzlddl aanhang fwzhetSticht,
bl.197.- Een Jeœfczltfvoor tweejaren metHellandrolgtFzidrp',ald.- Zù'ne'
p:ri:ferçngen ïzz zv''
x gebied,ald. - Ilv''hegeeftzïci wedernaar Frankri
jk,om de'à/ef6x
eener /t//âo?
z#Ing te'
/
p#rzzzï
g'
A x,bl.198.- Teruggeheerdvatâf
g'na hetefzlWgezlran
hetA- fczld, deocy?ezl
'weder tegen Holland op,ald.- De'
rf
g'czl&J#'##:#:x goordendoor
eczèwapen&til&tandgcrolgd,bl.199.- Janlezdzng #idr/oegaf een Or/f'
rcx'ousnsaT
'
ran BronkhorstXn Twente, ald. - M agt en aanzzen van dezen ridder, ald.- boor#Bisschop aangevallen,roept#ïjdeAzzf' van Rrxxoco van Gelre1'
n,melheden .
'ï.vz'c/zop
,

den vrede opzegtene6zzverbonâ metHolland .lttlt,waarzn ::f#:ltetStichtonder elkander

verdeelen , ald.- Standvaetzg gedrag rco den Utrechtschen Kerkvoogd, bl.200.- Sï
J'

h
eetrç
jdt met vruchtde s/flczlor.
v,ald.- Sluét metAezleen Jv-r
cnd,engaatdezê
vredeeverdrag m et Gelre aan , bl.201. - Ooerdreven efz'c/tdzzran '.
Bzescliope hondgenooten,ald.- DeWïewc/z/p hegeeftzïc# naarRome,ald.- DeFtcgc/l6ft'
y'k:toestand
nan hetStichtdull-ngt hem terug tekeeren, bl.202.- Zi
jn moedig ged.rag,,ald.# fj brengt '
rcrz'c/teAgdeneE delen tot ozlA r-crzfzzg ,bl.203.- Gelukkîge ?iilà/zzle
vlezz
zç
iner r:rrzklïxgen,bl.201.- Gelretoteen hertogdom verhevtn,ald.- W aarozutphen eenprcl/œcâw' blee
f,bl.205.- Friesland aan &zzIlertog zl:zèGelredoor#ex
Kezzer fx pandecltap v:g:rdzl,ald.- Kezzerlç
jkevergunning,om J'
4ddzzinzf
-jzl:etaten
te laten xox:zà,altl.- Rslxocn 11 verblndt zz'
cA met Engeland fegen Franlkri
jk,ald.Breidt.vervolgene zfjx gebied vïr, b1. 207. .- Zç
.)'n dood,ald.- Tr@ ènde Yf
g'
zd
.

maarop zz
J
r'o: gemalin ltem verweet! dat #ï
J'haar wdrlzlccrlooz'de, bl. 208.- Zi
)'n ka@
rakter en regering ,bl.209. - Zï
JX zoon nslxocn llI volgt hem op , bl,210. - De

M arkgraaf rcx Gulik maaktcczlzzrcck op hethertogdom Gelrevoor Jï
J'zzzoon,ald.-

Oneeztn
v /tcA x over de r//gdz
p
rbcâc' , ald. - F erhond lveœc/zex de œfdddzl van Gqlre gewlofdzè.ald.- be E delen '
tlpv :n zzcln dccrlf
g',bl.211. - Uit idïde nrordt 6:x landraad zamengesteld, ald.- De ZI//JWJ'aan EbRoxoRA, meduwe van Rwzxoup 11opgedragezl) nevens pzccr voert plax .van Valkenburg ale lc.& //##, het J-l?zzlr over de
geldm iddelen ,altl.- Spoedzge'
r:rA:
.'z
lg vanRmxovp III,ald.- Doozèedzlk /t:Axmet
Valkenburg hem iddeld en W :zz.
v aanm raken voldaan A pr heltulp Tan wxLxaRu 17 ran

Holland,ald.- Gelreop Av>'
l:zpdoor Engeland zn #- oorlog tegen Frankri
jk hetrokken ,
ald.- Bv'
.'hetc/zfj;zvan RRxxocn IlIharetdetmeedragtopnz
'elzo wçt,bl.213.- Het
A:q
vltzzzr overGelreg'edul.endenslxouosafmezlgheid aan den Markgraaf van Gulik op#edragen,ald.- Ontmerp toteen #l4lp:f!)'k ttusclten Wezl'dechterendenjongenFor&t,
qld.- Rslxoro lIIltlerpan afkeerzg ,vlugtnaarAntwerpen'en #l:Ylde#pe#l4rvandez&

N H O

YIII
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H ertog '
rlzl Braband ,al
tl.
Luikenaars etaan tegen Fl?
zzlzlezzBoenhop op ,b1.21é.*
Rsxxoro lII trekt zf
gl ecltoonnaderEtd
ee#?
z
f
r
,
a
l
d.
J
/J
J
'
blt
jftdez#'
#:van Engeland
le daad J.
J'4e oreréycr: van Calais,altl. - be
tegen Frankrj
lk ltouden,bl.215. mïzld, en worden door nxzxovp m et
eteden ïzz Gelre verkr'
k
ggd
' zè m eer de
l ïzzhet ftzzztlzaidl
. e
-Oorl
o
g
pz
t Sticht, hevige p-rzïeàz: en
lfdlzwe voorregten legiftïg#,bl.217.- p: gealaelttdelnhe
van Hekeren en van Bronkhorst
binnenlandsclte onlu&ten ïx Gelre, ald.

aan #:,âoofdder âp-xzlnzl/czzdwc/è:partç
jen,bl.218.--- Rsxxoco IIIkieatdezfj#ede&
derœfds,bl.219.- a
kaxyp van Arkcl,hethoofd?
7czzzjj'
né'etv/lciz,klestdezelfdepartç
j,
melke de hedoellngen van wlzzLsu van Holland begunetz'
g;, bl. 220.- De W r/zzi/è/rwlezl
meten socAao , den,jongeren hroeder de& Sdr//<z-, roor hunnebelangen tettlizlzzdx,
bl.221. - Onttrzkkeling zç
jnerclz,
l&?'cidzl,ald.- Aanoang /
7czlden hurgerkrzlk ,
bl.222.- Ferbond '
plzz eenz'
g: E delen tegen S:rl/g aElxogo llI, ald.- Seltikiz'zzp
ttueelten nmxoco en xouAlto ,bl.223. - DeJ?zrgdrârïjg ontolamtaldra weder,doch
.

mordt d/oz-eene zlï:lz?m: eeltikking g:,
vl?4ï;,bl.221.- lariesland heduchtvooraanvallen

'
rczzRelxoco 11, bl. 233.- F erhond tM'
vz'c/tdzè Drenthe, Groningen en Goo, ald.- F erdrag door deze tanden met den Utreolttechen .
fiz'.
vc/zpp aangegaan . ald. - Stavoren

oerkrL
jf
o
zt
œ xf:?:?m: voorregten,doclt onttrekt zz'c/zechter aan degeltoorzaamltezd,cczz.
oer/aizlg te:lz714éw:zzmhlukt,en /zï
J zelfrerlzeetdltzrst
p
r'hetlcr:zd,bl.235.- Onlueten
Holland , bl. 231.- be onderneming #:# Graven van Holland, om Friesland tot onder-

ï#z Groningerland eldz de G:e.
vrdf,
(
7'ke.
n ,doch.door eene zzzïzlzkdfz
g
l'i:n'eltikking geâ'
ïxdïyd,
ald.- M agt '
?llzz het klooster Adewerd ,bl. 236. - De z'lcd Hamburg slttçt een '
tl:ri/zld
m et W z en een czlA r klooater, ald.- JFoede '
tlczz den /z/zzydrzzzz//f
/ el% pdâ'r, bl. 237.Invloed en ydkl/fydA: dezer plagen , altl.- Jodevtnert
lolgittg en gdez'dîtzcrz', altl.- F erdrcgda taasclten Groningen en Drenthe,bl. 238.- Stavoren hutdigtwzLLEM van Holland ,
bl. 239. - Oorlog dier wrcd m et Jzdr Sticht, en /zccr onmg'n m et Mrestcrgo, ald.-

JAx III van Braband ondersteunt xouAllo van Engeland tegen Franltri
jk,ald.- Zi
jne
zonen #?z/0:?z met Fz'cnecl: Prinsessen , b1. 210. - Hun dood '
tl/lgr epoedig daarop,
ald.- Feryaderzng der eteden J'
d
ipr de 6rft?prplylzz.
g,ald.- Bealuz'r door Ftlcr aenoznda,ald.- bood ran zAx lIIvan Braband,b1.211.- Zl
jztkarakter,ald.
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?,
t
l het Sticht,bl.212. - Het ZI/Jg4ZIA
Hertog wlLLEx V van Holland heeteokt zlï:lz'
*
#z'
,
z-wcA&
JGGP oprd, de oorlog m et '
??:z.zli:?z?
m#: hevlglteid voortgezet, bl.213.- be .
l
l
e
n
t
M.
vwtlA:zz
de
n
vre
de
,
a
l
t
l
.
vraagt:zzverkrjjkf
Kertog wxLwsu V verefbntddgeselti

Braband en Vlaanderen',bl.211.- SJ
J' elacltt en verkrh
'qt
dllrsf
7'Xechelen voor zïc/z,
.V *#
'
t
ald. - Dood rc4 zAN van Beaumont, bl. 215. - Znne '
rdrW t
?zlâ'fdzz, ald. - W zbLEu
van Duivenvoorde ooerleden , ald. - M ayt :zl
,aanzien van dezen edelman , ald. - Herê@.g WXLLEM V keert à
iff'.Enz
and
t
e
ru
q
.
b
l
.
21
6.- kIH
rm oordt GERRIT van W ater
= el
v
'
M* ve
@i
*n.

gen,ald.- Eerste5J.
J#:zzzùner àrtzzz/rrïzdzlfy/zditfen haar aard,b1. 217. - Zgne
f
laatste AcnA lO g als z'v d/zr,ald. - #f/ word'teQuesnoiopgeeloten,waar Aï
g'eerat
dd
r
l
z
k
jar
e
n
l
at
e
r
a
t
e
r
f
t
,
b
l
.
21
8
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k
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e
.
v
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7
d
,
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Zç
)
'
n
b
roeder
ALSRECIIT rolgt Apzzlzr?z ltet sdullzzd op c)â'Rumaard,bl.219.- Koorwaarven waarop
.

.

J'begttnstigt A Koekselte't, bl. 250.-. M oedm zFJ
Aï
J'de re.gdrfzl.g aanvaardde, ald.- #f

derfflsd/
jaaulonoltendoor AssltslcnTgetttclttêgd,bl.251.- Onlustet'fzzDelftroepen& z:
Hertog uz
'l Zeeland,ald.- fft)'beleqert vAx soltsELEx en hrengthem totozzddrYdrpizlg ,
bl.252.- t%laat #:; h6leg voot.Deltt,ald. - Ilarder//r#lctd?-ddzzdie àlcd opgelegd,
ald. - D e Ilertog rerzoent zfc/z m et zAx tlan Arltel, b1.253. - IIL
J'i:#vl2
'zl.# Xiddelburg. ald.- Geraakt ï?z onm i,
n Ittet sociao nan Gelre, altl.- Strooptogt ïzz Gelre,
bl.251.- D e .
?
7z.:#: mordt gealoten, ett socAlto aan Ilertog Ax,nasclxTs dochter r:r-

loofd,ald.- Ooermoed derEdelen,inzonderheid vtx ARKEL,altl.- Nieumeo4l?zJ'r:zl
4n rdryc/zcdtfdn: &teden,bl.255. - Deff/rti?zg van Engeland herniettu?tzt)'nedïz'c/zdzz
op deze tjx4lppà'l:4 , bl.256. z- Eet gptlpt'lcn der E delen 6?4 eteden A 4'lt
l+ :, altl.- K0-
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IX

ning snrAuo doetafstand van zt
J
r'zl:aant
v raken ,ald.- Ferhond met Braband.- De
goede r:rwflwdâ/dzdïpg,door eenedaad rlrlgemeld v7cx AxzsaEcl:m verhroken ,door lvz'
.

wehen&praak '
rczzFrankri
jken Vlaanderenhersteld,altl.- O'
rvo vanBei
jcrenetaatVoorne
en zeeland en alzù'zl:rezten op dezelanden aan ALSRECHT c/, ltetgeen doorden ff:&
.

**

%..'

*

.

zer Jdircc/l/zgd wordt, ald. - D e Wztv.
vcâ/w van tTtrecht heveetigt, na het :ïz?#: van

&x
kyr:l
j
k metHolland,
zq'
ngezag v'zzhetSticht,ald
.- Ihj'bqr
engtdeDrenthenaar&
m et j
?r:J# tot opddz't/
ldrzzz?g ,bl.259.- Kù'andell
jkheden zziz'
vc/zdx deZ'JC: Kampen,
,

den H eer van Bronkhorst en de z'fc# Zutphen, welke door den Wv'
.
vwcâo, en sncAun van
Gelre gestuit '
/zl/rA zè, ald.- D e 'ftzd Zwoldoor swEoy:n van Voorsthevlg aangerallen,

a
ld. - VA> vooasT zelf valt Jfj een volgenden togt den Zmollenaars v'ezhanden,
bl. 260. - De Wïœzc/zpp , onderetettnd door EnrAnn van Gelre en & eteden Deventer,
Zwol en Kampen, helegert en ondet.werpt aan zz'c/èhet Z'J// te Voorst, ald. - N a sws-

nsRsdood rcrzpdpca zl
j-nezonen zz-c/zmetden W:*z*z-c/?/7?, bl.261. - Xastenbroek g'
nvan Arkelwordt Wïw.
vcâ/p ran Luik, b1.262.- Z1
L)n dood , ald.- Zùne'
r:rrïgfïxgen,ald.- Jkx van Vernenburg totzl)'n ozvolgergekozen,bl.263.Beperking van #:,
Bisschoppelù'k gezag doordehoogeGee&teljkhel'd 6,lregering ran Utrecht,ald.- De
'ïw.
vc/z/p etraftdestrooptogten '
rczleenlke#%.
v;./'
cc&cJ:E delen, en Jrdoglde#zzl:z'.
vfoorderatp;ondermerping ,altl.- Hç
j vprt/riytOveri
jsseldoor::xïg:Edelengevangen
é
'enomen en z'pcâf.
vvoorz-ltzr losgeld ozlfwlcgd
zz,ald.- IlzertoemoetAfj een aantal
eloten verpanden, bl. 261.- Utrechtdoor zzt
lcr: peat y:fdie/erd , ald.- D eelnentzng
Y:#ù
il. ald. - Kelzerli
zlq
vlldvlùzz aan & x
.
Blsechop
verleend,
ald.- JAx
@+ejk
' e Kz?
..'' z
@' z6
*
.
.

.

van Kampen m et andere Ilanzesteden cczzden oorlog '
rczlltet Ilanze-verhond m et Denemarken , ald. - Bloei en z'/prr:gf/
azè dier stad , a1(l.- Gez
çchilràig.
l.c/l:zz Hollantlett
Utrecht over Fricsland, hetloelk door Ilertog socAnn ran Gelre hesleeltt '
zf
l/rdz,ald. D ood van zAx van Vernenburg,b1. 265. - Oordeel ordr dezen ffdràrtl/gJ , ald.- Be-

klaagli
jketoestand van Gelre,altl. - llslxocp lIItraehtdoor Jzr
l'f'ltetgezag teheré.z-,
()ken, en Jz':A daartoe den Fdlzfzpdpctzrœ ontslag der îz
r
j/kk-z'
c/zcp aan,ald.-

D eze rttkken naar Arnhem op ,doclt morden verelagen , bl.266. - EXXERIK van Druten ,
een t&r aanltangerq rczlxnc.
kllp , voor het altaar vermoord,ald.- EncAnn hedmlngt

eengkerf
J'adr adellt'
ji:tegenetanler.
v,b1.267.- RExxoco 1112doordenGraafvanKlecf
ondersteand, s:zzlcvlïg, ondereclteidenez'f:Azl,ald.- De '
rrlytldr/zllrïxg van de /?:?m5ners der Yeluwe door Rslxox;n, maaktdeEdelen van hem c/âddrk ,ald.- EorAun

heltoudt :zrzl#cff
l'/z de onerhand , b1. 268.- E en landraad '
zhczl aeltt leden z/l/r#r gekozen ,om rziz.lz
c/l6zlde /?z'/:A r.
v te heslechten,ald.- H lervan komt echter zlz
':/.
v,bl.269.-

Do
odvan sxzEoxoRA,al
d.
- Deeteden heletten het'
tzl:Aruzthareten der rtl'
czlddsy
@'i/t:A n , en door Itaar rà/e
ve
vc/zcpi/zzlz'r wordt een zlïd?êzp verdrag J:vldri;, ald. - Encxnp
hehoudt & landvoogdi
j,bl.270.- Deoneenlkheden komen op wz':?z?m op,bl.271.RElxouo draagt het lcl'fuur o'
tldr de Veluwe aan wAsltAvsx van Valkenburg op ,a1(I. D oor toedoen der rz':r hoofdsteden zr/r#r devredepldrz'feftf,ald.- Landvrederzzq
ve
vcâe?,
s
ncAl
l
p
,
Rs
l
x
o
co
l
l
l
e
n
d
e
n
Gr
c
l
/
v
a
n
Kl
e
e
f
,
a
l
d
.
Rsl
x
o
cn
e
n
EnrAR
o
zo
r
ge
n
vool.
de verbetering van den toestand hunner onderdanen , b1.273.- A'ieuwe ozlllfefdn ,
traarhç
j nxxxoco deoverhand Jd/z/'
zz#/',ald.- Zç
-)'
n verdrag met#:'zRuloaat-dvanHolland, b1.274.- Sfj heejtthanaIreder het Ft//.
g hewind fzlhanden,al(1.- Nieuqrn
opetand van EncAltp , ald.- D eze Je/tca/z eene rolkom ene prdrztlïelnïz?y , bl. 275. Rslxocn etaat z/tczl.
v Itet landaheerli
-i
k ycztzy aa'tâdpzaf,enontslaatïzlpersoondeïzlvdzetenen van ltunnen eed cca hem yedcczl, ald.- Zv''ne .gdrcz?.
g:zle
vc/tc' ,ald.- E enlge
1
:* het land verdreven , altl.-E delen u,dz
-.gcr:zzSDIJARD te dridzkzzévz,doclndeze lrorden '

Eenevredebreak f'
zfz'z.
c/ldzz Holland en Gelre door Iten Jcz/Jdri;, vordté.
P/t?#V# geheeld,
b1.276.- DeGraafvan Kleefhlqjf
'zdeeteun derzlyllxorns-#dzizlddzl, ald.- Zv''
n
ccztz'ltv op Ni
jmegen en op den pereoon van xprkno mielukt,ald.- De vredezp/ryr
tuewelten hen gesloten , ald.- EnvARn geraakt fzzonmçn 'zz:; Braband,b1.277.- Zalt-

Bommeldoor deBrabanderswdrzzze-fdrt),dock z'p/:#2y doorEnrAnn lteroverd,bl.278.- .
Strooptogten van,zp::r.
vzf
gWezl door een Ytrpdzl.
vfïlt
vfcld geè'indigd,en ep/ddzk door een

vrede aehtervolgd, ald. - EnrAnn voltrektzf
J'
zl httweliik met #4docltter van Sdrz/:
d
*
Ae
LBAl
REeCd/z
HT'e,
b
l
.
2
7
9
.
I
l
t
t
we
l
f
i
k
&
v
o
o
r
wa
a
r
d
e
n
,
a
ld.- EocAnn l'n degeschillen over
/teerfopvolging gew%kkeld,ald.- begrenzengeteieterddoor4/4voortdurende
2:
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qnmzn m et Kleef, bl. 280. EnrAnp trekt#:s Ih rtog van Gulik te hulp iegdp m abantl

-4verseltaftGulik de o.
verwinning , ald.- ZLin dood op #:ê wlagveld, ald.- Zà)
'-a

karakterdzzhedrç
jt
len,bl.281.- RExxovo tkkwbekllmtop Aidl
:w den zetel onder toeJïgz van een raad van rdgdrïzzg , ald. - ZL)
''x dood , waarm ede het eerqte z'fczzl/zvïe
der F/rz'ldzlvan Gelreuitsterft,bl.282.- Oneenzgheden rvezwc/zcs deGee&teti
jken fzz
Friesland, loelke deW ïz'
z'cât?p van Munstcr nrueltteloos poogt te â- lec/lr:x ,ald.- E eret
na ltet fa
zzrrzzrdi-:s rcx den Jtdprf/ek worden de zaken '
l
pdr:#/zl
d. Ki
jandelfjklteden en
verdrqg rt-q
vcldzlHolland en & W eat-FrI'ezen , ald. - Rslxoco van Koeverden ontvangt
nerlof tothetoprzgten'
rtza een '
rrï
-jgrccfz'
c/lc.
p ïx Drenthe,b1.283.- Groningendoor
.

#ezz Keizer aan deK erk van Utreclltgescltonken ,ald. - Onlueten plf:r#/or ont&taan ,
ald.- 'J.Blsechop.
g tr:r:?#&J'k regtsgehied aldaar hem Jdzlofw,, ald.- Ferhond pc>
onderlzngen ifjwzcxd tueechen Groningen en & Friezen,ald.- De Wïz
aecl/p.hrengt:cAHter de cs*lellïzlqg?zlezv:r'weder onder zù'
zzgehl
'ed,b1.285.- Dez'lcd Stavorenhlkjftcc>
olland verknoeht, dpc/z lbet orcrf.ge Friesland van #:lVlie tot deLauwersmeigertllertog
ALsn>:cnT roor Heer te erkennen, ald. - Onderllnge zlf
g'czlA ff
g'iâd& x tuasclten deFrïesclte kloosterlzngen ,ald. - Groote invloed van Grozlfzw dzl,bl. 286.-- De Grpzlizègdr'
etaan fzl naauwe hetrekklng tot Ilertog AlsnEcllT ,ald.- K erval van Stavoren, ald..

Hertog ALBREcnT belooftdz':etad zf
g'
zl:heselterming ,ald.- Hernzeuwing '
rczlltetver-

hond rlzl.z'c/z:s Groningen en de Frz'ewcâe geweaten , bl. 287.- D e 'ïz'
ec/z/p hel4:zllzgt
eenkge '
tlrz
l
.j
AdAzz aan.deJrozzog:r.v, bl.288. - Groningen onder het ffczlzerdrâozld
geteld , al4. - B ewi
'
s dat #e Kerk van Utrecht nog gezag fx Groningen oefende,
.)
ald.- Inltuldigzng rcx wxxcsslz
Acs en zoHAxxA van Braband te Leuven ,ald.- lnhoud

r
czldeSJI)'
defzziozzlœfe,bl.289.- kDe
Gr@c/
aazftracht
t?czlVl
'
aanderen elechtdezï
.jzzcrgemalin
toekomendegelden , maaraan wsxcEsb.
cs zs
te onttrekken en daardoor aanlezWzlg geeft tot den oorlog, ald.- Regelzng der erfopvolging rJx Brahand,ald.Lonswux van Vlaanderen valt,nadevlpk:rçzv zç
W
jnerr//rz'llyezz,ïxBraband,bl.290.erkelooah.
eid rlx wxxcEsxzAvs,bl.291. - I-onswxzx rukt,na het mdrz'îcczzvan GERnARo van Gulik , Brussel hlnnen :zz laat zïc/z door mdrzwc/zeW dw: eteden c& Ilertog '
rca

Braband ltuldigeït,ald.- JFanltoplketoeetand rcx wsxcssbArs,ald.= Sï
J'wordtdoor
d6n m oed z'czlsvsl
tm t'Serclaesgered ,d2eBrusselJï
g'verraeszng inneemt,ald.- Deor:rzge 'redex van Brabantlnerklaren zz'
r/z> ook voor wsxcsslAvs,bl.292.- D oor ;f
z>-

scltnnkome,
t wlz: den,Graaf rcx Holland mordt een vredev-Jyl:x ,ald. - Oproer te
Leuven gedempt,ald.- D ie stad 'J/Zï, m et andere >z:& z&een verhond fpz hepcâermzng
Jordr regten , ald.- D e #dcr&g'ii:ïd Yalkenburg aan Braband geheeht, ald.- Oorlog
dllr'
l
ziz m et Gelre ontstaan , dzèdoor een .
vrrï
J'
d m et Gulik gevolgd , bl'
. 293:
. - Slag
&,
deBc&mdlervlakte,b1.291.- Rertog wxxcssLAc: ïzzhanden pcA Gulikgdpllleo ,ald.-

V IE R D E H O O F D S T U K.
J A A R 1371--1406.

N zeume g:zcâïll- tu&nehen Holland en #:; Slicht,bl.295. - F errêglzngen fs dezen
o- l/g ,bl.296. - be vrede mordt ydylolezl > dee/or- crdex R arvan,ald.- D epar-

fï
g--/dde 4n Hollandgeenezln. rdrxfczk.d,bl.297.- Op&ehuddzng te Haarlem.- Op'zlxd der Gentenaar. t:y:a den Graaf rcx Ylaanderen,bl.298. - De SollczlA ry onderwzdlgzzdzz lten A:ïzn:lt
jâ tegen den =ïJvan Jpz'#@g xwsREcnm,aldr
.- De oproerfg-'

m et Franaclte #vJ# ge&lagen , ald.- K oortduur der oztll
zœlezz,ald.- D e '
prdd: mordt
g-l/zex , ald. - F erlonlng nan ddzl zoon van pImrs van Bourgondië met de A clzer
van H ertog ALBRECHT ,ald. - Absu clxv zn den zmi'z nan Gulik m et de fprr/yfx nan
Braband hetrokken , ald. - F oortdarende onrvz'r fkw lolland, bl.299. - Ilertog Aw-

ooocnm, na dez: doa -zgtu Jr/edery, tot Graaf yeâulWyd,draagtcczèzLl'
n olzo f:x

zoon wzu xM van Oostervaùt het J:zpïxd van Henegouwen oy ,ald. - Koortàurendegea #ïll- tueqcâen E delen ex platzellzye dmoodr' 4h.Hbllknd', ald.- ,Gescltil t?z>'c/lDordrecht en de operfge wtedtn , doch Dordrecht melgert zfri aan '>Kertog. vfzav - l

te pxddrlmerpep , ald. - Ilertog AwsaEcHvg mznnare.k, ALxxn van Poelgeqstz,vermeovd',

N H 0

b.

bl. 300. -- krerecheldene Jr#:l:l daarvoor :'
J'afwalgheld'
f
pcrpprdedld,ald.- K ruelttelooze ppyfsgen van wlLLEx van Oostervant te ltunne J:/tpdr:, bl.302.
- #'
J-i& =#:
*
U
'e' @

noodzaaktde vlugttenemen)deS4rfog r'
MilmetArf
gkwi:zlddl tegen hem op,en âf
J
kpç
jktnaarFrankri
jk,ald. - W xLLEx verzoentzfc/zmetJf
g'l Tader, bl.303,- ALsaEczlT he&luit fpz den krf
g'
g teaen Friesland,ald.- be Friezen eluïlezz een verdraa m et
den Wïz'
zrlp, van Utrecht, bl. 301. - K ertog ALBRECIIT verlengt het iezfc/ld m et h6n

fppreenjaar,en m:rzacczlldemr:d-f/lfzlyezl,Friesland tererlaten,ald.- Zk
d
@)'nererere handelzngen en 'pglgeAlom den ppr/p: tempprkpznezè, ald.- Enkhuizen,de al-

bl
#
eme
ene2)'rJJ?n6l'lJJ;# der Splll/ld#c/l:etrfdmagt,dpyrTreemêeh'
ulphendenz#ïd
e
#ldrif,
305. - E en y-cAfl tuneehen de Kollanders en f pgdfz'c/ldl verteaagt het l
floepen
.

der vloot, d2eeizlw fï
g'k naar Friesland over&teekt,b1. 306.- Toerunting der Frzezen ,
b1. 307. - JoxGuExx fpl P otentaat verheren , ald. - De dwzllxïzxïéy/tF
-z
'd der Frïezde
wl
aat
zf
l
S
.#z
:raadgevingen fl den '
tnz%d,ald.- be#/îlczl#dr'raken methen é'lcc;''
J-

cheterzl
jl,bl.308.- DeFrzezen Ypr#:p verslagen en zoxGHExA eneuvelt,ald.- Her-

tog ALBRECIIT maagt #el eehter wï:l,dieper landwaartn ïzz te trekken, ald.- N l'eume

el:derfccy der Frzezen, ald.- FerdeeeJrrï
gkz'r:rrïgfïpy:zl,ald.- Bertog ALBRECHT

keertm et het ldgdr naar Enkhuizen ferug,b1. 309. F erderem aatregelen lg :zldeFrf6ze
d n , welke dtlzlïv: Hollandwehe bezettkngen rerdrï-jr:zl,ald.- boor#:r Fnzgezen f=::ragt aangemoedzgd,m aaktSdrf/g Ax,nnEcnTzïc/Ltoteen tzreeden togtgereed,bl,310.-

Ketopperbeveldaarvan aan den Gr
''aaf van Oostervantopgedragen,b1.311.- Stavoren
bely erd, ald. - Ferdrag metdeFrïezezlgeeloten en vzl/tpzld daarvan,ald.- Kul-

Wéylzdg Tanfprf/g ALBRECHT en GrccfwxLLEM vanOostervantdoordeFrlw
ezen,bl.312.-

B ertog ALBRECIIT vaardiatmetten vïl naar welheFrieslandmoetheregtepk-tlezl,bl.313. Gr
l oningen, het rpdklflz.gfep/z.dder éac/lïer,
lzlydr.v,welgertdeSplllzl#œcâ:heersehappç
j f:

tuldzgen,ald.- Graaf wxsLEx.van OostervanttrektdoorOostergoehW estergoenrz-ce/l,
u2t Dokkum dezngezetenen totpz/ddrltl6rpz-zlg teoverreden, goelk doel/tï
J'zedeeltelçjk
he
:,
blreçkt, ald. - D e m g&noegden œfdAdl na zïy.zlvertrek weldra hethoo<fd*-e'
tt,:der op
@

œ*

*'

.

311.- AzznalcuT hrengt hen door een nader '
pdr#rc.g weder '
pppr '&hande fpfruat,
ald. - W eldra Jcrœf:zl de oneenigheden op zlïdàf?m uit,bl.315.- D e zzlf
'J.npg #dFrie.

zen treden metGroningen ïzzverbond,alt
l.- Eer&teirï
gkzpdrriyflyezlder Friezen,
ald. - Stavoren hll
d
jf
'tde#pllcz?decA:zç
jdeAp/
zddn, bl.316.- Craaf wzLu x trekt
ermaarte,ald. - #'
J
g-verelaat de Frzezen , hrengt hen en de Gr/zlt-ny8r.
v tot onder-

b rAïzlg, altl. - Deze Jsd:rzc:rpïzly duurt z'f:c/tl' totK:izlfg fï
Yd
J'dnaz!)'l vertrek,
dl. 311.- Stavoren door de Frzezen,#pcA vruehtelooa J:!êy6r#,ald.- D ekvligvprd,
oor Kertog ALSRECIIT hervat#doeltWccuo roortgezet en :fzl#6!z
Ji door een âee
vluw:
-

aeêzndzgd, bl.317- 319. - Oorlog m et A z: Reer '
pczl Arkel en de oorzaken daarrcl .b1.320.- Ilertog AxznnxcllT vernterkt zïc/z door een verbond m et #:etad Utrcchl
bl. 321. - Bondgenooten .cl den Jp :r van Arl
tel, bl. 322. - Gorinchem helegerd ,
,

ald.- Ferdrag,.maarmededezeàrï
gk eindigt,ald.- bood van Serfoy AxzsnEcnvj
bl.323.- Zi
d
jnec/zfc--elïwycn,ald.- Zt)'n karakter,b1.321.- Zj'
)'ney:zncîv'p
Iloet afwtand van den hoedel#ald.- Zàj'n zoon wlLlxx VIvolgtJdzzlop,b1.326.ernçeumde lYf.vf:zz tu&selten # pdàzcAds en Acidl/'ccltoz'câ:l,ald. - 'eJp rfpgy gemalïy# gedrag,bl.327.- Oproer teDordrecht,ald.- Beklagenewaarhàetoeetand raz;
het Sticht na #:x dood r/z: Bzsnchop zAx van Vem enburg ,bl.328. - F evdeeldheg'
d
der A'
Wzlpzlïàdzl, ald.- E en gedeelte van Aex vlugt naar Deventer en àz':.
4I daar tot
W ïezc;op zwxnsa cu aLoo , doch de achtergeblerenen hiezen Anxovp van Hoorn ,melk6
keuzo door dex Pau. Ypr#z Roednekeurd , bl. 329. - #f
dt /l,
:r hemznd,
J' aanvaar
.

ald.- Zç
@inererrfylïzvds ten voordeeletan hetSticht,b1.330.- #ï
g moetz:.
gdwHEusxRx van Putten de ol,ezl' opvatten, altl. - M agt van W dzledelm an,'
ltl:fie aan Kampen den vrede opzegt, bl. 331.- Belen mcl ltet zlpf Puttenstein , en mdr/pdrfz?.g daarmlx door de ff/- p- - r', b1. 332. - Ferdrag dp/r den Wïwz'c/t/, en & ttad Kampen m et #:z?1 aangegaa. , al(l..- D e 'ï##cio' bedmingt een anderen oAlrl
zk
vlïg'
esypeam an , b1.333. - Ilç
rdltntWïzvc/lp, van Luik henoemd,ald.- W eg'
gerttotzu''a
.j on

opvolger den henoemden pwoRls van W evelichoven te eri:zlztdl ,ald.- E erat na ;-

jSaar gd!,
ltàlltetdezen,zzoâ ïl zç
jnen zetelldve&tlgen,ald.- Zi
jnezprg- voor het
ticht,6n :k4>-c#lW:hanhling tegenover eeneTc,fJ':lïJ'#4G tapraak,bl.331.- #.
J'
2 ++
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helegertltetkanteelEerde, altl.- Ferovert zlpg andererpp/zwlpf:zl, bl.335.- SJ
J'
handlèaaftzïc/lmoediz tegen zj'n mededznger nslxocp van Vianen op #:zl Blnneltopnzetel,ald.- Zl
jneotjz:maatregelenten voordeelevan hetSticht,ald.- #?
J
;'ondermerpt '
pcrz'c/ldz-dtv): hehzttclttgke Edelen, altl. - Beslecltt #:?z ltangenden lvlï'r met
Xontfoortdoor de ttlcp-:zl, bl.336. - Ilandhaaft ntet irccll dewdzrfzr
éx/t:f
-d zl
jner
onderdanen,bl.338.- Zi
jn dood, ald. - Zq'
)'ne '
t):r#ï6?l.yl:Al,b1.339. - Konnie
d/pr ltem pr:r eenen z
tlllz'c/tdzl Bh&eltop geveld , b1. 3i0. - lnvloed van Holland en
/
7/4 Gelre op de r:r/tïdzïpg van eenen oprolger , bl. 313. -- Fan tIf7::gekozelîen wordt
de zetetdoor den 74c'
?/z'aan >any:nsltxx van Blankenheim toegewezen , welke de '
p?.ï
J'/lct&ol
.

van het Sticht hevestigten gewapenderhand tegen fk
z,t
?:JF':t
yf/tzc/zmcl:Edeleltoptrekt,
altl. - #ï
J'verzekert zf
J'zlgezag ïzlDrenthe, bl.311.- Overla&t #f'l land&ehap door

#:?1Bttrggraaf '
pcozKoeverden aangedaan,b1.345.- DeSg:c/àp/aneemtdetccpezldzlteJ/dzl ltem op, ald. - Kernterkt zïc/t #ppr hondgenooten :zzgeldelù'ken onderatand,
b1. 316.- RuktïzzBrenthe,melke oudevoorregtenJf
J'heventlkt,bl.317.- Fz
)'helegert het 'lpl Koeverden en d?
mz'zlgl Itet tot deovergare, bl. 338.- Bedwingt #:x
lteer z
tllzlReineslein, bl.319.- Koeverden openli
jk aan ltet Sticht afgentaan en er
z'Algelt'
j/#,ald. - Geteltzllen met Groningen verefènd,bl.350.- Spanning tlzz'z'c//dzl
ltet Stichten den #::r ran Arkel,b1.351.- DeSgzc/lpp vet-klaart hetn J:4 oorlog ,

bl. 352. - D e i:ttl:dz-#: ooreprong van #:zl Ilollandsehen F'
/4z-zl, ald. - Ooergave 6zI
eleelttïzlg der #rï: helegerde J'/plézl, bl. 353. - Het land '
tlcx Hagestein aan het Sticht

afgentaan,ald. - kFapen8tiletand metArkel,altl.- Nieuwefz/
lïz-ldzèo'
verde er-//prolging z'zl Gelre, bl. 351. - Zantpl-aken van den #pc/zf:rt
vzppn van nslxoco 11 en
z
ptz?p dz'ezl.
v oudste doeltter, al(1. - D e Sv-pzlà/lprt
vfd?l verklaren zf-c/t voor den eernte,
wlzzLEx van Gulilk, ald.- D e Jpidrt
?zl.
v voor de laat&le, M&CHTELD '
van Golre,die m et
zkx van Blois hulrt, bl.355. - D eze heide nemen #tzcrpp den hertogeli
jken fïf:faan
:zl gvorden , na Jt
?f hem agtigen van ::zlk:tteden,teArnhem gd/làfl#b,jx# , 1)1. 356.-

IletOverktvartier erkentderegten van wIZZLEM vanGulilt,bl,357.- #!'
iwordtdppr
delk#t?zzc?-lnethetFl:r/p#'
#/p,Gelreheleettd,b1.358.- Arnhcm door Jt
jne
r plrfï
p'hjj
.'
rerraz
vning ïzlépnpzzzt
?zt, ald. - Togt rczl den Utreehtnelten s&t
vc/l/p naar Arnhem ,
1,1.359. - St/ trekt v-zlTiel,ald.- DeS:rfp,
g ran Gulik verlientvereeheideneœf:delz, #pc/l wok-dt dool. Zutphen en Doelbtlrg geltaldigd: b1. 360. - K ek-drag van den

Aïe
vt
vc/lpyp van Utrecht en de #tlàdr:nœ m et de Bronkhor&ten , ald. - Gevolgd door een
rerdrag tt/,
.
vzc/l:n de m ededzngende fp/-f/gdzz, bl. 361.- Oorzaken dezer ft?cz?tld6rizzg ,

bl.362. Zfjlrordt lneldra door een lanlvredevoorz:l.jaren gevolgd, bl.363.- De
l
Hertog van Gulil
thlî
jjtJ./::#â-grerkzaam wpprzfjn zoon,#ï:zlelïmetdedoehterpcx
IlevtogAI,SRECIITverloojt,bl.361.- JAx'
vanBloistt.eedtvanhetntaatstooneelJ/,bl.365.Zl
j'n dood en karaktet.,bl.365.- W zLyusx van Gulikdoor&zlKeizeropnieuwmetltet
A:rfpéx#pz?zGelreenhetgl'aafö'
cllapZutphenheleend,ald.- sf
J'vordtv-zzeenlgeetedengeltltldfKgc/, bl. 367. - J ltderen rprz:f/t
y?z zlklt tegen hem , en de onfl/z'fczzdaarttl-t onf-

staan,ald.- NVXI.IZEM ran Guli@lk hreo t zz
ze
g q
vfped.vmeer lzz'f,bl.368.
t4gzt.
'
'' .za

D oot.

ppcr/?dvJzz?tf doot.S:rzptpaMAcnTsxzo aan A:/z
eekt'
pdk-#rcc< wordt het p/w
zgeheelafgeataan,

b1. 369. - E inde '
pczz den hinnenlandselten tltl?'â'f, ald. - K oltrekking '
pczlhet /z?z-

welfjk #:.
vjollgenff:z'fpg
,s,bl.370.- Z'
@
ijneztlra-cn voor de '
zpc/rlcrfzjne
' r o??#:r#c-

nen , ald. - De dood rczl MAcne
rsrzo ontsteekt een oorlog lz:âaz.c/l:oz Keulen en Kleef,
waarzn wlrzxzEx van Gelre deelneentt, bl.311. - H k
2*::?cq'
)'
&t den nieumen .
p lfzrfz-c/tdz:
.
K eizer J::z?/z?zJ#c, ald. - Trekt naar Pruissen tegen de L z'ff/ttpl:ltldr,
v, bl.372.- D e
Brabander.
ç m aken .g:/
?rllz'i '
van z,
j'
lte aftrezzghe,'
# tot een ïz?rlf,en noodzaken ltem

daardool.totden terug
.keet.,ald,- Oorsprong der vlj'andèlqj'klteden tzfâ-t
vc/l:zlGelre en
Braband, ald.- W XLLSM stroopt op Wrcôclt#z-c/lgrondgebied, bl. 373. - M oedi.g y:drag van ARxouo van Hoemen, altl.- W XLL>:X kondigt der fprf/.gïrlvan Braband den

oortog aan #2':zieltwa*
pent:zlGrave belezeî't,bl.314.- S5rILLSMnoodiztztr
jzlnehoon.

1.
-#

-

%..
*

*

pader ALBRECHT van Bei
leren uit, ontc& m iddelaar op te treden , al(I.- F oorwaarden door dezen y:z'f:!#, waaraan îVILLZM nzet voldoet,b1. 375. - sïieuwe onderltan-

delingen #:15:z1geen heter vdrpl: , ald. - W ILLEM gaat een hondgenoot&cltap ntet #:z&

Engelsclten A'/'kz'
zw aan, bl.316.- M g'
snoegen zù'
:?J.vadere,den Kertog van Gulilt,
daaroveî.,al(l,-.W ILLEM zendteen ontzegbrief ctlzzdenffpz?z'
zw'vanFrankri
jkjbl.377,-

l

H
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Kertogin van Brabandwendtzv'
c# om hulp totFrankri
jk enden S:efpg vanBourgontlië,en ontrangtW6van#:zllaatnte,ald.- I.
h ernkeYc/p6zlf'pgvanBraband,bl.378.Grave belegerd , b1.379.- Kertog wlLLlx trekt t0t ontzet deroccrf' op en verelaat

deBrabanders, bl. 380. - Deze âd/lzl
éxrt)'ke ppdrktlïxzllg door wllLsM Tervolgd,
b1.381.- De#Jzlv'zd
g van Frankri
jltbrengt een leger tegen hem op deheen ,b1.382.DeS:rlpgvanGulikbetuigt#ï6zlForetzïjwleedwezenoverFldréxd#rqgzï
g'
pœzpppwjbl.383.W ILLXMSbeaehouwing vanzf
J'AItoentand,ald.- Na !Jzlg#'
Mrïg:zltegenntand zl6z'
éx;hj
totonderwerping, bl.381.- beze gretlk door AzzFrannchen ff/zlïpg aangenomen,
bl.385. - F oorwaarden Iraarop een vredeererdrag gdfrp/
/kzèmerd, ald.- Gttnatlge
lzïfwlcg van hzen Fcrï
qp
J
''
t
z voor den Geldereehen Ihrtog, bl.386.- #t)'hegeep zz'c/t
naar Pruissen ter ondersteunlng der D llïflc/l: orde, bl. 387.- ln Pommeren gevangen
é't
?npzn:zlen ontzet,keertJï
J'vrl
jwilllk 4/1deéxdzltzzw:zldc/tl, terug,ald.- Onruetin
Gelre hg'erover,ald.- WIZaLEM ezndell'
ji ontslagen,ald..- ##
*'relùtnaar Engeland,
b1. 388.-- N eemt deel ccv? een togt tegen de Wtzrlcrïyzn/ld zeeroovere, ald. - Trekt
nogmaala naar Pruissen, en wlpr#r door den dood zfjzdy vader. Ilertog van Gulik,
ald.- #fjgeraaktïzlgeeehilmetden Wlrlz'l/z'câ/' van Keulen, bl.389. - Door
een vergelt,
'
7'
k w7pr#/ de oorlog voorgekomen ,ald.- S '
J' trekt den Syrfpg van Luxemburg tehulp tegen #::1Graaf '
ptzo,St.Pol,dg'ede:rt)'/cneemt,bl.390.- Doet'
?
g7:#:z'
een togtwt'cr Pruissen,en hegeep zïc/tvervolgennnaarEngeland,ald.- #ï
J'hedvingt
.

..z

.

-

m etde'
lrc/?cz?t
?'zden Ileer van Scl
aonevorst,en treedtc& mg'ddelaarop fz/z'zcâezlden W/%.
vnehop van Ptrecht en den #::r van Koeverden ,bl. 391.- be oorlog f?zdz'c/à:zlBraband

en Gelredoor ::zzgering voorvalop wï:v?
zlont&token,b1.392.- FernzelendeRfp:
ltlll'
rpF deze krfjg gevoerd Yp?'#l,b1.393. - Eenevllypczlz.c/t/r.
vïzlg wordtna la'
ngdurl
keonderltandelingen dooreenen vredegevolgd, b1.394. - Graveen een deelwqzl
Kuilk aan Gelre gekomen , ald.- K ergrootïzlcç van wlLLEMs gehied ,bl. 395. - Ilevz'
gty
pentziekte,ald.- Dood van deSdrlppïzlvan Gelre,en de'
?
Jdr?zl?r
j#drizlg hzerdoorfve
vâ'clten de'
ltIlertog t?:?zi
jnaehoonrader vermeerderd,bl.396.- V-ILLRM verhreektzgjne
verbindtenl
ù met Engeland en z'làfïfeen rerdl-ag zn:lden S:r/pg van Orleans tegen *ïnw

van Bourgondië,ald.- Ill
j'geraaktv-zlvk
jandetl
jkehoudingtegenoverIlertog zrnnEcllv,
bl, 397.- Zï
JR dood en karakter, ald. - Zi
jn Jrpé'tfcr nElxoco IY volgt hent
op ,bl.398. - bl'ens zprve zzvoor het ifrzdzl:zd/cz?de
vcâ,heheer, ald.- Onm gn m et Kleef
door f'
àf,zc/ldfkàppkz:fde@ Jtdrft
vlf
'é-t
vcâpA.v van Keulen verefïnd,bl.399.- Onruetgkc

toentand t/:r Fl-ienelte gewenten fà/t
vt
vc/tdzl de Zuiderzee e2tden Dollart, ald. - Ilet
lige
pentziekte,altl.- kFoelingen der Gcè'l.
ftl/ï
J'ico?, ald.- Togt van Hertog AzznnxcnT naar
Terschelling,en '
l
z?ccz-e
#c/lt
g
r'zlfï/'i: oorzaken /tïdrrc'z, b1.100. - De ,jx:lcd.
vf6fï
g'i: en e
vr:-

deljj
,'ke i:zdz-zl#t
vlz'6#dzlI'an friesland verleenen cc'zdeFranekeremagtvan d'
ïv:zlregteJ:tf::fïng , bl. 401. - Friesland voortdurend #ppr h'
innenland&ehe vampen .vdlcït
vf:rtf,

ald. - Maatregelen door#4vederziidö'
eheAcrft)'
en péspzzlt
?zl,bl.402,- Hetg:ztl-,
tusnehen de Zuiderzee en de Lauwers in J:JZ
J'
r/r: ongttn&tige ometandigheden , b1. 403.-

F erbonden door de Friezen onderll
'ng aangegaan tegen de heernehzuchtige oogmerken

rttx Kertog AxznREcnT en den Wïâ-z-clp' vanDtrecht:ald.- Stavorenwaqrnehl
jnl!7
-:hiervan uitgezonderd gebleven, b1.40i.- Fel-gelùk z//z'z'cldzlden Wz-ez'câop van Utrecht
de zfc# Groningen,al(l, - be tlzlfrz'f:zlfun@elien deksW
c/lf
-prïz/gYr.
ven Fdl/tpp/?:r.
vduz-:n vvzdeOrnmelanden voort,bl.405.- Retverdrag of delandrredet?/zaœt,/lt
?z?eengke

ge/tzdz'fdzldaartegen aangegaan ,lrordt Itet volgendeJ'tzcr plegtig ld:rzlïd?
.
f?zW , b1.406.-

Ilertog ALBRE.CHT
verlenzt
z'fdet/.
vzl
nererdraWzen metde Fr@l'ezen, ald. - KoortduU
*'i
.
rend burgerlvke ttoeenpalt ïzl Friesland , ook cczz gene zï
J#c der Ecms tusnehen de

g /tïdrïzw :z..
v en F dlitlppdz-.
v, bl. 407. - Leeuwarden overrompeld en v'zlhrand gesto-

l

ken , bl.408. - D e m agt van Groningen holtdt de Ommelanden in,rà/l'l, ald.- D eze

z.fc# pachtwczlheticypïff/
?lteUtrechtdeâ::,-/#'i:regtenopâccr,ald.- bewïdlz?c:Ut-

rec/tfz-cl: Binnehop ztpdïydrr deze overeenkomeï te erkennen,b1. 409.- Sï
J'eluiteen

verbond m et de kçcâïdrzzw cr.
v en idr:t
vlïgf de '
n/prreéxlezl van Groningen ,ald.- Onlu&ten tl
z:z-c/t:zldie z'fcd en Vredewold , bl.410. - D 6 onderlg-nge verdeeldheden vAl Fries-

land hegunntlken defdzlonderhrengg-ng ran datgeme&tdpprIlertog ALBRECHT,ald.-

Felle.ozlfàfz.fen ft/zzc/tczlde hel-de part
ud
- zlop
wïdlfo ug-tze
hareten ,
in .
t/1:/14
de&:
'.:œlé&2
'
*'
*'
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u'
**'
.
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Ilertog ALMRECIIT te ondermerpen , bl, 412. - E enlgegdm-fezlverbznden zfei m et de
œlcd Groningen fegen hem ,b1. 413.- E zgenm agtlge handelzngen nan Hertog ALlaxcuT

çx dezeg:o:zlezl,ald.- #ï
J traehtJf
J'I gezag 4n Groningen teâ:rirf
g'
gen,bl.111.In Fivelingo mordt d:wlrdé': geetreden , bl. 415.- D e W v'
z'J'cJ,
p, van Utrechthrengtd/pr
een nader verdrag Groningen onder zfjzl
: heerneltappt
j',ald. - Deze4'lc# vereenzgt
xfc# m et d6 Scltieringers tegen d6 ffpfflnddr' en Azlzl aanhang , tegen welken lccfz'res
ook deWf
-wzc/lopyen van Xunsler en van Xinden optrekken, bl.416.- Zf
g'verdrç
jven
de#plJJn#:rœ uitOostergo en M'estergo, #pc/ld6zegdpf:rdzld:togtvan den Graaj rc'l
Opstervant doet deze geweaten meder elllr d6g'
uxz.l dee S:rl/gy traeltten ,ald. - ALasEcsm beloont zl
l7'zl: Tooretanders met w:rzcl:ïd6z?:ggyten en leenen,bl.417.- De
lïeec/lpz '
ean Utrechtherestigt m eer en m eer zï
g'l gezag ïzl Groningen, ald.- DeSehiee'fzlgdr'enOz?lzndlczzddryeteken op wfd?zztlhet /tpV# op,b1.i18.- Eezlïg:uitgemeken
F dlk//perœ Jegeven zïci naar Utrecht, docltde voorspraak #:> Bzssehop. te hunnen i6hoevelrprdl doordeJc/tïerïzl#:r'afgealagen,ald. - Runneverdereaanwlagen ldJyzl
hunne tegenpartç
j, ald.- Defï:zc/t/p van Xunsterwordtdoorgeld tplhunnez!;#:
e

overgehaald ,bl. 419.- Zt'
)'veroveren '
r:rec/tdïd- : œloten ,bl.420. - Bun trouwlooe

#Jrly , ald. - be Wïœzclpp van Utrecht. elaat A:1 beleg voor Groningen, doelt'lllfl
m et #::&tad een =c,:zl4'lï&lcl# voor een aaar, b1. 421.- K redenverdrag van Sdrlpy

AwsnEcnTmet deFriezen, b1.422.- Z'
bjn'
vermznderdeïnrJ/:# zn delanden aan de
Eems, ald. - be vfféxdoeidzl Friezen keeren ïl hun vaderland terug ,ald. - Stzeltffzlg van hetèlppz.f:r Thabor,bl.423.- Ferhetering vanden Ol
rez?digen toe&tandAr
landen fzzFriesland, ald.- Belemm eringen hiervan door de f:l/tdx: weder ?zfflcrwl:pd:
onluaten,bl.421.- Devijandehjkeoogmerken '
rczlHertog ALsayrclxT door zf
J'zldood
veri
jdeld,ald.- Zbj'n zoon tranhtzfc/tdoor hondgenooten daartoeteeterken,ald.Sf
g'verlengt het idefczld m et hen ,b1.425.- D egenehillen fg/l.
zc/lezlGroningen en den
Wv'ezc/tpp van Utrechthi
jgelegd,bl.426.- Deafgevaardigden derBrabandselte*1:#:1
komen, na degevangennemv'wg van Hertog wxxcssxzArs,teBrusselhz
jeen,bl.427.D e S:rfpg ontwlagen Zf
J'
zl#:, geraakt ïzlge&ehilm et de eteden en gem eenten op:r de
oplrdzlgt
vfder o/rl/gzipl'fen,b1.428.- #*
!/ 1r21hen door dewapenen dlrt-zlges,doeh

oprdl ltierg'
n door ddzlBisseltop van Luik weerhouden , ald.- M en v:rzpdzll zzelt m et
den Kertog en de pzzlz'lcg der oorlogelasten oprdf opgemaakt, ald. - D eG:-f:S.j#-

hezd o:zk:rz haar aandeel te voldoen, bl.429. - Rlertoegedwongen, beklaagtzfj
zïc# bàj'den Paus,dieden kleznen han overBrabanden #:zIgrooten overdeamhtenarezldea #:rlo#> uitnpreekt,en aan zfc/zde J-lïez'ïxg '
valt het g:zclïlvoorbeltoudt,ltet.
=:1: drzeg'crdzllater oprd,afgedaan,ald.- GeachztmetHolland over hetland van
Heusden, datna 4dzlk:vk
jandetç
jkltedendoorz.c/t:ïdz'n'6ddzIheelhtoprdl, b1.430. -

Opetand der Jurger' van Leuven tegen den A#:J,b1.431. - Foormaarden Ylcrp' zf
g'
zvc# onderverpen , ald.- F elen hunner verlaten het land tot grootnadeel voor Leu-

ven,bl.432.- %Dood van wxxcEsLzrs,ald.- Zl
jne.
<czaclïzzneemtFz6;alleenbewind
op Jfe# ,en hare #- e#ïàf/t:z'# daartoe, ald. - Z !n
7 hedloênnt eexfye onlueten Tx 'sHertogenbosch . ald. - be er/oyrolgfzw op den tweeden zoon de& Jprz/ywran Bourgondië
bepaald, b1.434. - Dood pczzdezen laataten, hetvelk de c/z'/czl# van,Braband e?è
Limburg aan zz
lzl: gemalin lezz aerolye heeft,ald. - DezeJdxp:?nl haren tY::#,

zoon AxToxlu tot Acr:x landvoogd , en de Staten rJx Braband ltuldlgen hem c& R uwaavd , bl. 435.- D ood mczl zouAxxA van Braband , ald.- Kare rerdï:zlzfel , ald.

V IJF D E 11O O F D ST U K.
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Jzx van Ar
kelv lhardt ç. den #zr1
J4tegen Holland ex Utreeht,bl.436.- bepli>noegden openen depporf- van Gorinchem voor ddx Graaf van Holland, en Ylr r-

u x AnxEh #- tow ang, bl.437. - D e Sdrz/g van Gelre komt d:zdx teâvî, en Jeov k;
een w y:zlzzïfwlcAd, ald.- Eertoa wlLLex laat zfc# nzet te - fx fe Gorinchem huldiy- ,b1.438.- bçze4lcd denv wILLKx Tan Xrkd verranten t& b'
urg belegerd,ald..
=-
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De dnrl/.g tuu ehen Gelre en Holland ultgeharaten ,b1.#39.r:rz:#:2#:w: etrooptonten vprd- de Geldernchen Jf
g'Engelcn ver&lagen, Fl:l.g:- een heœtand ten genol
ge#::/r,

b1.4é0.- Oneen%heden fltezeâe?zden #ïeec/ippvanLuikenzf
g'
zl:onderdanen,b1.411.be Sïeeclo, vraagthulp van zf
g'x hroeder,den Graaf van Ilolland,b1.é12.- .
DeZvïkenaare tot ozld:rvdrpizlg gedwongen , en Itet zprdcd gedrag #:.
vB hselëop., ald.- Gorinchem door deu x ARxEz.saan den Graqf van Gelreopgedragen en door dezen bezet,
ald. - D e oorlog fl
zl.yc/t:zl Gelre en Holland door eene Kcpdlsc/t/reip; voorgekom en ,
melke door een verdrag ycrolyd wordt, van hetmelk de vzx ARxsLs v'
Itaeeloten zf
g'
l,

bl.413.- Zlj'oxfrczv:zztot'c/lc#4î//œzfdl/ïz?y deJ:6rff
g'iâdz'#Ot
jen,b1.111.- Ilerê4g nxxxoxln lV zn Gorinchem gehuldigd, ald.- Ket zzlcyfckd genlaeht der u x Auxxhs tltan. ldx val y:lrcyf, ald.- Gesehil'à/z'œcâdzlden Grcc/ van Hplland en #K ertog mczz Braband door dien '
pczlBourgondië hem iddeld ,ald. - Ilet idzfczld tuesehm

Gelreen Holland kmalbj'k gehouden,geeftclzll6ddïzlglpfgedurlgedagvaarten,bl.445.De irf
gk mordt#c#:ln
tjk na den J'/pp de&5d.
vlczl#.
vmet/l6'
pfy/l:@# herrat, bl.416. Een nredesverdrag oprdlteDuurstedegetrofbn,bl.417.- Bepalingen daarvan,2n#::@l#d maarvan Gorinchem en het land '
van Arkelmet Holland vereenigdmorden ,ald.-

De vAx AnxxLs hlç
jven ïzè Tt
jandl'geFt/?
z#z'
xg tegenover Gelreen Holland, bl.448.-

E en aanelag ldg:zz het leven mlzè Ilertog wlxzxzEx mordt ontdekt en cc> de vAN ARXEL:
en #?zzll: bloedvermanten toegeeehreven , b1.418. - JAx ran Arkel hj'
l'Arpenbrugge op-

gelfg, en vermomd naar Hollandgevoerd,bl.419.- Sï
g'bll
jftlanglngevangeneekap,
ald.- Zk
jn & /#,b1.450.- Met1e?zzeterftzt)W genlachtztïf,welk.magten aanJfex mordt aangetoond ,ald.- EGxoxo en xzssExzsrm x, van deelnem ing ïx den aanelag
tegen 9/Ilertogs leven Jcz'c/luldïpd, mordt het land ozllregd,bl.451.- D e Eertog gewppdzcciz telken male A:f hentand met de Friezen tererlengen ,ald.- #g**neem t :::1
aan d: oneenzgheden tvz'z.
cAdzz den Ilertog rczzOrleans en #ï:zIvan Bou.
rgondië,bl.152.-

Af
J'âunne verzoenzng zfl/rdfxl
jnedocltter zAxoni aan den tweeden zoon &.
vKonzngs
rcoFrankri
jk nerloofd,did,naarhet'c/tf
g'
zll,&edertïlHenegouwenV llolland '
werd opgerped,ald.- BlnnenlandeeheYpdl'
ïzlé
e
zzn Frankri
jk,bl.153.- Kttu'eQz''k van zAxo.
n'
'z
rA,altl. - Ilaar eelttgenoot,Dauphnn van Frankrjkgeœw den,wordtérmclrz'geroepen , docâ Sdrfpg wlLxzEx wezgert hem te llfezl vertrekken , bl. 454. - Ilertoz
wywLsx nergezeltAdïzdr slGxsxcxp naar Engeland, om een vredemetFrankri
jk teJe
-merken,occrïx hl
j':c/zrdr nzetalaagt,ald.- Pogzngen '
tlczèwlzarEx h2
.)'den ffdfz:r,
o
m #ezerfregtziinerg'd
ochterteverzekeren,ald.- DeKertogg'
r'c
xBourgondiëvers.
ind
.t
zfc# met den D cle /tï
x , bl.155.- Kertog wlLLxx mezgert zf
zl- 'eehoonzoon ander.
dan op zekeremaarhorgen naar Frankrijk telaten terugkeeren, ald. - Dood wx dœ
Dcup/tf
g'x en xccrec/if
knli
jkeoorzaak àaarvan,b1.156.- Hertog wlLlExeverlt
jdtkort
da
ar
o
p
,
a
l
d
.
Zt
j
'
ne
rd
r
Wè
'
n&
t
e
,
a
l
e
re
ge
n'
t
,
b1
.
1
5
6.
J
Ax
o
sA
,
zt
j
àe
#5
r
#l
:
r,volzt
J:> op , bl. 457.- llolland en Zeeland , even c& Henegouwen, vrouwenleenen . al(I.7Ferklarzng dz-4pcczlgcczld:door een gro/laantalE delen en 'feden gegeêen,bl.458:-

0f er onderhandeld ocz'over een #?4Y:lï
.jâ ran zAxosAmetwxLwexnanArkel,bl.459.Raarvader YeaecllJf
J-Jf
gbzdood haar #vY:l!)'âmetdenFdrfogvanBraband,bl.460.W ) mordt fs Henegouwen.ge#yldïgd , ald.- Onlueten A pr '#G raven dood.ïo Henegou.
wen ncwekt,ald.- Ilsselstein doornerraadJ:-cglk#,enAprdeJ'lïc#feeâ- g-l:c/zz,
ald.- N adtel daarnan roor Holland,bl. 461.- D e #/diœclea , lnzerdoor'zn deolpexgehragt,sezetten :-::4eteden,ald.- JxxonA fzzHolland en Zeelandgekuldkkd,ald.Erkennfwg harerregten door zAx van Bei
jeren,ald.- Kumelk
j'ksverdrag wce zxxonA
metzAx van Braband,bl.462.- JANvan Bel
jeren traelttW,huwelù'k z: helemmeren,
- op zf
g-lnerzoek mordtde kerkel%
jeke Jdzpfllkïxg geme%kerd,bl.462.- HLihe2
zeeft
zzelönaar Holland en wprd; fx Dbrdrecht en den Briel al& A//vtlclrd gehwM.:g# ,al JzxonA maaktzïcA totfevdnzlczld gereed,bl.463.- JAx van Bei
jeren eterktzfeâ door
àoztdgdxdorex, ald'
. - Gorinchem dvor xGxoxn Terrasl, dèc# door zxxosA lterœonnen,
ald.- Ilaar Jvm:lz
l'k metzAx van Brabandnepaald,bl.465.- 'œPaueen Jdoïlligïsr
6eg
'
nen
p
ren,&c
#-medEeret'zFn
getro
na,
d.o-BA vOol
pternohkk
areen,àr
jglat
e
he
i.en
z
Axv
an
ald.
lvodl
tr
jk
ike
v
na
zl
Ax
enf
tu
eq
rn
do
on
rz
dA
ex
nos
Pau
e.
gY
okeurd,b1.466.- JAx van Bei
jeren van pf
.in à&dpA4 ontwlagen en /1- 'dèor den'
''J/'
'

@

-

..

-

h6tâvzpelf
g'k toegentaan,al(I.- #ï
g-troumtde YJ I
Z- van AyToxl:vanBrah ndimaar.
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door ##'ltetJpzflzl:r overLuxemburg hekomt,en wordtdpprden ZF
metdegraafvcâlpp:n Holland, Zeeland en Henegouwen verlk
jd, ald. - Janmerkzngen Afdrop:r,
1)1.167.- DeFplflxddr.
ven Z::?
:lt):4 verklaren zïci daartegen,ald.- JAx van Bei
jeren zoekt /l?Ilp hi
j En%
a
'
i
%eland,ald. - FernelteideneFtrf
.z'zx.
vid#,
r#'p6zlvan J:f#:zi
jden,
bI.168.- JAx van Beperen neemt den grafelk
jken zïfdfaan, en mordtï4 Dordrecht

e

.

** '''

#

gehuldigd , ald. - D e J'fddd4 verklaren zfc/z voor zAxosx, b1.469.- Dordrechtdoor
de Wrlllzl#:r' en #pJJc?l#:rJ'helegerd, dpc/l de '
rJIw , der B'
rabandera noodzaakt ltet op

te sreida,ald.- Rotterdam reroverd en zAx van Bei
jeren aldaarg:#,
?
zJ#,k#,b1.170.#ï
J verrolgt de'
p?
lt
zzld6lï
.ji/zcddn zn '
?
gl::r?
m@Jvan eengcfr/-#/zlmapenntiletand,ald..Lafhartig gedrag #:.
vHertog
.J'van Braband,al(l.- TeW oudrichem 'rordteeneovereenkomat gdlr/#/n,bl.171.- W aarom deGraqf van Cl
aarolois vermoedeli
jk z.
kx vau
Bei
jeren hegttn&tigt,bl.472.- JAKOSA hegeeftzfc/èmetâcrc?:eclttgenootz?ctz,'Braband,
-

1)1.473.- JAxoBk's medepligtigheid aan den wzpprtlvan dien@gunateling , ald.- JAx

nan Bei
jeren taatzic/zin LelrdenItuldigen,ald.- #ï
J'voertt/tJ'
4.
vmetdedaad hetalleenbewind,bl.461. - Burzeronlusten te Leyden en ïzl andere nteden ,ald.- F'
Ll'andeli
l@ke Fz/àz#ïzèg van Utrecht<e
'n Amersfoort,bl.*'416. - D eze eteden zp:/kd,
?z oreral e
Aàzfp

fegen zAx van Bei
jeren,bl.177.- Fan beideztl'deratmen deIvapenenop,ald.- Eet
volgendejaar Jcrl.ldeoorlog lfïl,b1.178. - JAN ral'
tBeijercn traehtdepzzll/zafdzlitt
Leyden te he&leehten, bl.179. - De.
vle#dAlen eenl
keE#elt?zleluiten een verhond met
hetStichttegen eczlfk:leden van 'J.Kertoge raad,ald.- W einl
'
g gevolg van dezepogt
''
ng derS'
pdil'
c/,cn,b1.480.- Defprfog '
van Braband verpaltdtaan zAx vanBei
jeren
alde landen ziinergemalin,alk
l.- Deffp:/tt
vc/l:partjj'wapelttzz'
c/zïzèLeyden teyett
hare lnpztâ
-lczlbrq
v, bl.181. - D 26etad door zkx ran Bei
jerpn helegerd.bl.482.Komtfpl onderhandeling ,bl.483.- Kardeif
?/ztzzddc/ïzly det.stad door zAx van Bei
jercn,bl.181.- JAx van Brabandsalechte/?p/l
,
J0?#:/ï?w,zb
j
,'nergelnall'
nzAxosa
k,bl.185.F erhittering * ,
5.'
volks tegen /à:04 ,b1. 486.- I1L)'rerlaatIteimeli
jk Brabant
lenhegeejt
zl
rc/lnaarGeertruidenberg,ald.- DeGraaf rt
z?lSt.P01fpfRegentvan Brabandverklaard,ald.- Dezeruntzïc/èten'lrfjdc?zi;tegenzAN'
pqzlBei
jeren,doeltmoetaftrekken,
bl.487.- Devzztwfvan zAx van Bei
jeren'
i&f/zczl.
vgevestg
-gd,ald.- #'
j'eluiteenvî-ede
-

.

,
71:1ervl
denoeRe
vanBrampe
rabandn,daardoor
ald.- X'pms
te
pr- bra
vert
rnflizec/
ldt:,re
alge
d.ri-ng He
v
lfle
vat
dg
ee
nnt
zware
'rl
zlr
:d
/ta
lm
,a#
lp
d.
Dn
edDp
:fl
.c
,

op eeneAppg/ltdrfïg:lvi
jzeonderö'tand(bl.189.- Ilevlkeonlu&tenteHaarlem,1)1.490.JAxoni traoltthaar Al
z?rdlt)
,'k teontblnden,om een ander '
pz:ldenKertog ranGloucester
aan tegaan,ald.- Zt
j rerlaathaargemaal:?zbegeeftzzc/lnaarEngeland,b1.491.Ket/è?
zl
gldl!'
ji en de'td?
z.
vâ'6îz
J
r'i:hewilliging'
pczzverselteidenezï
p'#:xtegengetverkt,mordt
e?'n#:SJ'# verlrorren,ald. - Dit îttcf,
vf: mordtdrï:jaren later door den 'tzlz.
vonti-:zld , bl. 492. - Ret hu,ulelijk '
rtzn JAKOBA metGLoccEsTEltvoltrokken,ald.- Zii
œteken m et eenige E zlgdlâ
-c/t:henden pctz',Calaisover,ald.- JAxranBei
jeren overll
jdî,
b1.493.- JANran sYoertlen totdeicidzll6zlï:gebragt,datditdppr veryifiage&eltêedy
.

-

ald.- Bescltouwing z
tlczzzAx ran Bejeren al& Ap.
jxt,?lz,b1.191.- .
Jt)'Itad Ft
'jrz: lan-

den aan den Ilertog van Bourgondië vermaakt,doclb de Staten e'
n z'f:A zèrerklaren zïc/è
voor de'
n H ertog van Braband, ald. - JAxos,
k en GxzoucEse
rER Ln Henegouwen geltul-

#W#,etïzkx van Braband ï,zllolland en Zeeland,b1.495.- Maatregelen '
pcvzzAxvan

Brabantl tegen deJ.lt?:/zt
vcl6x ,ald.- JAKOBA belegert Schoonhoven , b1.496.- E del.gt?drag rcx nslraxxs ,ald. - Ttoit't '
rtzzzden Ilertog '
pfz?z Gloucester m et #z
':n van Bourgontlië, bl. 497. - Beide kom en tlrc?-dpzltot ee'
n tt
reegeveeltt, bl. 500. - Gzaorcssl'
sR '
eertrekt naar Engeland, ald.- D e S?-c/?czàdtlr.
v l-ukken ïzl Henegouwen, bl.501.- JAxosx

van Bci
jeren in Bergen helegerd. t'
raelttmetden Ilertog '
tllx Bourgontliëzn p4#:r#c,
?l-

d
ellntz
..z t
etreden'.
'b
l.502.- Beq
îeltr#t
joit
tg '
pcn Itaar 5:z1//!41
/414 foe8tand,ald.- Zi
-)'
2:.genoodzaakt zïc/z ï??de m agt van de'
n e:rfpg van Bourgolldlë te atellen , 141.501..

Kare clvz/tc'
zlgdre in Holland fen onder gebragt,ald.- Z'
i
)'pzlfwntzprttl'
tGent,bl.505..

TeOudewater gekomen opr#lzi
j daar.
4,:/?.
?4/#igd en z'îd
zz'feen rcripzld methetStieht.
Altl.- Flxzlrs van Bourgontliè al& A v?
z
f
lltzrd en '
pppg# erkend , ald.- Ooerwlttnlng doot.
IzxonA hk
j Alphen hehaald,b1.506. - Maatreyelen '
plzl FlLlps tegen /lc'
?-:partij,
zld. - GrzovcssTsa landtïzIZeeland, bl.507. - IILi %vordt ol een hloedifUz gevooltt
lpor plxzlrsveralagen,ald.- FlLlpshevent2éy1zl
jn é':JJ: g1tZecland,bl.508.- Haar.

.
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1em door zzxont helegerd b1.509.- Genoodzaakt hetbelegop tehreken,J&#lzl
j'den
rf
g'czld een z'Jcg aan en J,#JcJldeovermlnning ,ald.- E en ztlcydzlefï/wfczld :'4'hiervan het
gevolg , b1. 510.- D e Kennem er.geraken om 1t6topleggen eenerhoete,gn opstand tegen
A drz/gn ralps,a1(l.- R edenen %eaarom deF//rwecl:zzhieraangeen deelp?czada ,bl.511.M etItunne hulp le#zpfew f#4Ilertog deK ennem ers,ald.- Gentrengehoetedezen opgelegd,
b1.512.- lxKoBx'sgezag totde&teden Gouda,Schoonhoven en Oudewaterheperkt,bl.513.Rertog >'ILllas verm eentert Zevenbergen , al(1. - Onlunten der ff/:iz'câ6zl %'n Holland ,
b1. 511.- be Sdrfpg verlengt hzerom den Ivapenatilstand ,ald.-- GwcrcEsTeu wendt

wfelzo:pogingen cczl, om zfjzl:gemalin te ondereteunen,doeh elaagtdaarin nlet,
b1.515.- Foortdarenderf
g'
czldd!jkl
' teden der heidepartf
./:rl,ald.- JxltosA's huweîf
g'k m et GxzoccEsTsR eppr onmettg'
g rerklaard ,b1.516.- GxzorcEsTEa onderwerptzv-ci
ltz'drclx, ald.- Zqj
.'
neverderelotgevallen en dood,ald.- Ferdrag van zAxonA met
vllzlps,b1.517.- Delaatatealom al&A?4?zt'Jr#éx:/l?.
fl#z##,bl.518.- Edzlz'
g:dadenvan
heheer door hem '
p:rrkl,ald.- JAxon.
k'g verrlktingen :zzvolkegezg-ndhezd,bl.519.D e bekrompen toeatand harer geldmiddelen hrengt haar ïzlaanraking vl:z pnzxx van
Borselen,bl.520.- Bun gehez'z4 huwelkik,al(l. - Fxzzlrs doet op 'zvernemen daarvan vAx noRsELsx gevangen zetten, bl. 521. - Om h6m te r:##:,z etaat zAxosx haar
J:=1# en fïfdfaf,ald.- JAxosA'shezittzngen na haren afwtand,b1.522.- Ilertog
plslpsalom al&Graaf g:/tC4l#W#,b1.523.- Jannlag op Zf
J'zlleven aan deS:rfpgïx
MtRGAIL>ITHA toegeeeltreven ,ald.- JAxosi'sverdere lotgerallen en #//#, al(l.- Benehouvfwgvanhaarlevenenkarakter,b1.521.- F'
jandechaptu&&ehen#ézlBhnehop'
tlczlPtrecht
en Itet Ftl:ï' Bredercde, ald. - Oorzaak daarean ,ald. - Onltt&ten flzwwc/lt'zl de Zïcâtenber.jx:?.v en Lokhoreten., bl. 527.- D e laatnte aanhang behoudtdeoverhand , a1tl.-

Rertog wlLxzsx van Holland ondernteuntdeczl#:r:partij,bl.528.- Ngkutl)eonlueten
ïzlUtrecht,altl.- bie #lJ# verzoentzz'ci metden spfltzzddl'câdzlGraaf, b1.529.-

D e laatnte Jdp,z'##dff de rcwc/tïflen tuenel
ten den W/vc/lpp van Utrechten den Heer van
Xontfoort,b1.530.- Zj'
)n dood en O rlpdd daarran op deStlchtsehezaken ,bl.531.- D e

Utreehtenaareilf
J'pezldepartijvanzAxoBA genegen,ald.- DeWf'z'z'
câp' hedtoingteen
1I'Reergehuldigd,bl.532.- Ferdrag '
r/z,'
lUtreckten AmersfoortmetzAx van Bejezï
-j
zldrdl'enntmannen en wordt,naJf
J'/ïggf'
zlg der y:e
vc/tïfl:zzmetGroningen,indz':stad

ren , b1.533. - be Rertog van Gelre verklaart het Sticht den oorlog, al(
1.- Amersfoort helegerd, doeh het heleg epoedig v- fltz/t
-r,ald.- Strooptogt der ksxz'
câfwcl: hen-

den totvoor Amsterdam ,bl.534.- Kerdereloop #:.
voorlogs:z'
ljammerlk
jkegevolgen
A crrczz voor hetplatteland,ald.- Jlgemeenezl:z#:'z?g totvrede,diena langeozlderhandellngen geeloten oprdl, bl. 536.- D ood wc'l Bz'zwc/l/p pnEnElllx van Blanken-

heim ,bl.537.- Zi
jn karakter en daden,ald.- Geeehillen '
l
zlegdz?'hethenoemen'
pca
zç
jn opvolger,bl.538.- RrooxzpvanDiepholtdaartoe'
verkozenen,
jx:/lvJ#/.
g#,bl.539.De 'JM' meW:rl dezen te erkennen en z'l:JlzytJï
J'zl:plaat&den Wïz'z'
c/l/p van Spiers

aan , b1. 540.- be E delen en .vfd#:z,van het Bovenstichthenlul-ten hem al& Postulaat
- eàt
re
voo
@e
gd
ltentez:
erke
l4!nne
aann , ald. - De sz'.
vt
vcl& van Sgiers draagt zï
J'
zl: regten op den &zS
wS
I
DMR
van
Kui
l
e
nbur
g
ov
er
,
d2
e
'
#
Paune
n
J:
l:z.figlng rdrirï
bl. 511.- D e eteden 'rlzl het Sticht verzetten zzec/?daalntegen dpc# tvrucht
.j
gf,
eloos,ald.D e Wccd der etad Utrecht healul't swenER van Kuilenburg te gveren , bl.542. - D e
àlpz-zzel.
v verklaren *
cpz@ TOOP hem >
* /iJ'
z: treedt f@
I'
t eeR verdra#z
m:m et de wv erïxg
doet Z%.@
)@R8 intrede fl Utrecht, a1(1. - Opsehuddl'
n.g :#'
Veleïenheid doov
swEnEa aange&tookt en he
gun&tigd,ald.- Rrooxup van Diepholten alzljzl:aanhan#er' door ltem v'zl den Jfzzl gedaan , bl. 541. - D e rïdddrz'c/zc, en eteden van Overssel verzetten zïc/z daarte
gen en z:zlAzleen c/,
4ydrclrdkd: naar Rome, bl.514.Door gemeldenarù'en vervreemdt swsosR van Kuilenburg aller gem oederen van zïc/z,
bl. 545. - SwEoEn naar Amersfoort vertrokken, Dpr#r zù'
n mededinger te Utrccht
4ngehaald, ald. - SwenERs vruelttelooze p@gW?,j':s f5t /z:rirv
,'
ging van zzr
jpdmagt
b1. 516.- # !
*
7*hentookt het Sticàtm et hehulp der Geldereehen ,bl.547.- Xmersfoort
door de J/r:c4fdzlclp-' '
veroverd en swEnER dctzrkfv-l verdreven , altl. - D e Ilertog rczl
Bourgondië ondersteuntltem , bl.518.- Arnersfoortdoor dezen F prz'f fe nergeey het
'
egerd
en J-l/rznd,b1.519.- Kerncltillende verrigtingen ïn dezen àrf
gk , ald. - M en

neenttdetoevlugtzef
/œ fotreréez
/j om xïc/lTaltSw>IDER tepzlldpezl,bl.551.- Deze
r
1,I OEEL.2 s'
rrK.
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laatnte&tterae
eh lttSWEDER
door zame
Toor*t
,nge
bl.n551.
D e ' clzy
nzaan
merz
zf
@js -gezKe
agrde
tereAdroïnzlel , ald.
mapenfeiten in dezen krk
bll
jft
jg,
bl.553.- W apenntiletand lyyzc/tdn de Ilertogen r<zzBourgondië en Gelre en hetSticht,
bl.552.- W oelzngen en àlz@drï
g'dzlvan swenER enzïjzl:l aanhang aldk be 'lvd

Utrechtneemtvreemd Arfjgerofk kn Wdzlz'ftegenIten,alJ.- KredetlzyzeidzèltetStichten

den Hertog van Gelregenloten,ald.- Gevolgd dooreenen vredemet#6a Ilertog van Bour-

gondië,bl.551.- Sprookjeover den rj'/t#pzzlnan Utrecht,b1.555.- Bieeeltop swRnxR eteed&door den Pauaerkend,d2ezlpg-ccly den han over zjl:tegenztander.'
?
zilspreekt,ald.Winezzlïzll
zileaannlagen opPtrecht,bl.556.- Na''Pauaen#pp#,mordt
door zf)'n opvolger dezaakaan den Sïwwc/top van Xasconopgedragen,ald.- Dezei:J'# en ,
- 1 den Ptz?
zJ.:Jt'
7'â:z1
elint ten'
rdeele van RcnoLp van,Biepholt, melkeplegtig ,jX- ï
ivoo
han ontlteven wordt,ald. - D ood '
plzlswsnsa van Kuilenburg,bl.557.--=.RElxoro IV

1yt aan den f:ïz.
:r den leeneed af,ald. - O0k aan den Sdrl/ç van Braband,met
JJ
J'een verdrag rcx ktederzl
jdnclteJ-c/t:rzzlfz?g aangaat,ak.- RExxocospo-

gingen lpf verhetering van den Staat, bl. 558.- D e veratandhouding m et Kleefher4.teld en devredemetHollandgesloten ,ald.- N ader verhond l'
lfz'zc/lex HollandenGelre,
bl. 559. - E en G:l#drec/zE delman Jdpprî//gf den Ilertog van Braband,ald.- K erecJïJJ:n#: verrzgtingen van Rllxovn IY totvl6lzt,
y'
n #6#land&,b1.560.- KezzerslslsMrxp

neveetzgthem ïzl.alzfjzl:voorregten,b1.580.- Belangri
.jk'
rpprreglhem dccrif
g'gez'c/tdnàdn , ald. - RElxocn's deelnem zng ïzl eençge zaken d6r g:czl:!ï
.j
#/t:f#,ald.Landvredemet:dzdkeDuitneh,
eFbrœl:zlgeeloten,b1.561.- beriddernchap eneteden
tlczl Gelrekomen ije
'
' en, bl.562.-.Kunnehaltdelingen metd6n Raad #eé'Ilertoge,
b1.563.- Onderlz'zig verdrag door deE delen en eteden aangegaan ,ald. - Ferhol#enltel
'd de>KertogeAfdror:r,bl.561.- ##'
. bela&tzf
g'
zldgemalin methen teonderhandelen,diegenoodzaaktï' ltun toetegeven,ald.- Belàngrùk
.heid van deze handeling '
pppr Gelre, ald.- 5ïa een verbond met zANran Beijeren heginnen demf7'cfzd'ljj'kheden tegen Utrecht, bl.565. - DoodrczlRslxovo IY,ald.- Zl
jn karabter en
daden ,ald.- D e Spf/czlA r' u2t Friesland heooaten deEemsp
.566.- Genehçl
t drerdn ,b1
der Frzezen m 6t den Wïz'eci/p van Utrechtover Kuinre he&leeltt, ald. - Friesland genzet
Jlfflezllczldzc/tezl vrede, bl. 567. - D e hinnenlandnehe r/
zz'
l meldra weder verntoord ,
D
e
F
e
t
ko
o
pe
r
s
#
:
J
r
:
n
he
t
onde
rn
pi
t
,
b1
.
568.
Re
t
bentand m et Ilolland Tepalll. &ngd , ald.- Hevig opdddzlder iïzlzldnflzldzc/te onlueten , ald.
.- E en '
p:rdrcg tueeehen
den K erklandraad van Leeuwarden en eenzgeGcde
vl:lï
J'ien tothehoud de&'
tlr6ddz',bl.569.-

Inval van &a Bisschop rtzîz Utrechtin Stellingwerf,ald.- Een6Jlïc/llzc#:kriig&hendeïzlHumsterlandverelagen,al(I.- Ketg-c/tïlmetden Wg,
vc/tp'verefbndnalL.K evige onlusten in Groningen ,bl. 510. - D e Ilollandeehe bezetting fzïl Stavoren ver-

dreven, bl.571. - Ferhond van Groningen meteenzgegeYezfezltegen de Fefà/ppdrœ,

bl
.512.- Delaatsteoedrrp-zdldzlde'fcd,ald.Een aantalé'c/tïerfzlgeryontwlj'
ken #ez land,ald.- Onderling verbond der Gron.
inger éxdodzfel,b1.513.- De& /z16rzngere doen een ïwrll 4n Langewold , dock vorddzèverelagen ,bl. 571. - Kezzer s1GIs-

xvxp traclttdeFrzezen totoztArztldrpïzlg aan #dfRù'kteoverreden,ald.- Ontwç
jkend
antmoord der Friezen,ald.- D6Gvaaf van Hollandverklaartzic/:tegenddaansprakdx de& ff:fz:r',bl.575.- DeS/t
vc/tp' van Utrechtdoor#4zIKeizerïzlzç
jneregtenop
Groningen hevent%
'gd , ald. ,
- Onderlzng verhond der Gronznger g6?m:œl:x ,bl.576.Na een z/lfq
vlll/;rgezantncltap,epreektdeKezzerden rfjielcz&over hen fzïr,altl.- Na
den dood tllo Herton wxLLlx vanHolland bealuiten deJc#ïerfzlvdr'zzx van Beàjerenvoor

A:dr te erkennen,ald.- D e F elip/wer' komen hzerdoor ïzlbetoeging ,bl. 577.- D e
Keizer treedtop wïey?p m et de Friezen ïzlonderhandeling , ald. - F ruehtelooe traeht
Af
J' de ::ï#: aanhqngen te %erzoenen, bl. 518.- Groningen onderwerpt zïc/z aan /l:r

sticht,ald.- beWlzc/tp' aldaargehuldzgd,b1.579.- DeJlzrydrirt'
jy hierdoor op
wfdl
zlr ontvlamd, ald. - Krzh nbedrl
jven daarin,ald.- JAx van Bei
jeren zendtdex
Seltzerzngera ltulpbenden.b1.5h1.- Eengedeeltedaarvan o/rdfaldra terwggeroepen ezz
hetordrecipfdooreenelïœfnermi
jderd,a1d.- Ferdrag ''
l
zzec/l:n de5:f#:aanltangen tF
Groningen, b1.582.- Te Leeuwarden komen daartoelfgdrllrdfydes hl
jeen,maarbi
j
deGeeetelL
'
ikeneehterhandgemeenmorden,ald.- Een algemeenverdragmordtyd.
vî/f:/l,
doch kwal!*
j* onderhouden,ald.- Na veleonderhandel1'
Aly4p gelukthetzANranBei
jeren

I lç 11 () IJ l).

e
3.-klW.

predïyda e'
n zfc/è tot lczldz/l:dr te dp:n er
9bl.581.s S f
g'wordt
departg
jen te Jdl
zl#ïg#,b1.585.- W reed gedrag der Grpnflgerœ tegen slcco szAARte Xedemblik #:A'
nsxA,b1.586.Moedmilder Fdlâp/pdr',ald.- Ferdrag rcp z.
tN Tan Bei
jeren metd4
Gronz'zvdr' en Ftvzln: hondgenooten, bl.587.- P oginaen der Friezen ,om zfe; van #d
vreemde Fleerec/tcleï
g'fe ontelaan ,bl. 588. - J lgem een verdrag derFrfdz'câdgdo-f- ,

bl.589.- Mzenoegen van zAxvan Bejeren hzerover,ald. - DeJpwdyezlppfdn nemen
Dokkum en Ezumazi
jlzn,bl.590.- Onderhandelzngenvan zAx ran Bei
jeren,diewrlzcAteloo. rppr ltem Jfl
'
rerI,bl.591.- DeJinldzlllzldz.c/ldonluqten,opwïdlzlruitgehareten,
.)
ald.- Focco rxsxA behoudt daarin d: overhand en hrengt einddlfjk eenvredelp#
etand,bl.595.- W atervloeden en daardoor Teroorzaakterampen,V.596.- Nieuwe
onlueten #s Friesland en de ommelanden ,altl. - Kerdrag fvzwelep Groningen en d6
Ommclantlen , bl.597. - Oneenighednn m et Hamburg,ald. - E en lodg'
crïg heetand

ïn Friesland tot'lcwd gebragt,ald.- Onafltankelç
jn
-dtoentandvanFriesland,bl.598.Wç
jze van fwodnWg hestyur,ald. - Nieume onla&ten ïn detanden over deEems,
bl.599.- AxToxxu Tan Bourgontlië al& Hertog van Brabandgehuldzgd,ald.- #fj
ondereteunt#4zlIlertog van Bourgondiëtegen deLug'kenaar&,bl.600.- Zl
jn Jvl
m:î!)'â
nermeerdert zï
J'
zlgehied met Luxemburg en Chiny,ald.- #ï
J'f'nzetgezien Jf
g'zine
onderdanen,ald.- Eerhaaldel.
jk verzetder z'feden tegen /16,1,ald.- Sf
t
g'eneuvelt
ï4 den zîcg Jï
J' lzincourt,bl.601.- Zj'
)'n pz/dz'fd zoon zzx door de Staten tot Jfder
gekozen, ald. - Seltikkingen omtrent de r/py#t
l'en hetâ-llfl
zr de&lJzl#',ald.Nuttigeo:rrkffwvdzlvan het regentecltap,ald.- Kuwell
j'k van zAx IV metzAxos.
t
van Bel
jeren,bl.602.- Ztj'
n #/p#,ald.- Zz
jn hroederFlLlpsvolgthem pp,ald.beStaten wrcczzltem eene ::#4&leclttelnd4rzekerevoorwaarden toe,ald.- Z'
bjndood,
ald.- Ferscltiloverdeerfopvolging,bl.603.- DeStaten verkiezen FlLlrsvanBour-,
gondië tot zïjzlopvoker,ald.- Inl
toudder Bli
jde Inkomstedoor #:z4bezmoren,ald..

M agt '
lnccrlp: het Slfï.
v van Bourgondië thans geetegen OJJ', bl. 606.

M E R ;G T.

5a blad 28 (b1.225) van dit deel van J. P.AREND,JlgemeeneG-c/lïdd4zhf' deö'
Fcderlcxd.
v, schjnen 8 bladztjden te ontbreken, daar hetdaarop volgcnde blad 29 met
bl.233aanvangt, doch ditiseenedrukfoutin de Wfers;detekstiscompleet,zooa1sten
duideli
jkste blt
jktuitde lectuur en uithettloorloopende nnmmeraau den xoet dereerstc
bladzjde van elk vel.
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H ossaxn tx zux-wsn. Hetkinderloosoverli
jden vanGraafzA> l,gafzAxTan Zren- 11333
racht,
ne& hoop op het bezit des graafschaps van Kolland , waarnau hj steedsget
ebereiken,middelennoch kunstenari
jën gespaard had (1). Zi
J-n geen Om ZJ
k*n doelt
.

slacht, naar de stad en het slot Jvennee in Renegoumen genoemd, had zich in dg
kruistogten naar hetOont:zzenin i
jvervoorhetChristeli
jkgeloofonderscheiden. Bor-

cuubnanA'
?:wA-,zjn grootvader,hadzelfsdekerkelt
jkegelofteafgeleg.
d,dochdezg
door een huweljkmetMKItIuRE'
rUA.van Flaanderen,verbrokenenhierdooreenebron
van rampen voor zjn geslacht geopend (2). Uitden echtvan zA> ran A reszle' met
Atzxn,dezustervan Koningwxrrzx van Holland,washi
jontsproten,en a1sdeeerstdvandienVorst,zi
jn
eborenevan zeszonen,zi
jnenvader,welkevansmartoverden doo.
n hetgraafschap Henegouwen opgevolgd (3).
vriend en weldoener, was gestorven , i
z
i
c
h
r
ee
dsonder den zwaklten zAx Iy vanhetbewind
Door schranderheid en listhad hij
over Kolland meester gemaG t, en hem ontbrak slechtsde titel eener waardighei; van

(1)Verg.Jlg.Gc:c/l.d.Fcderl.D.i1.St.1.bl.343-345,387.
(2)Zl
g.GedcA.d.Fcderl.b.II.St.1.bl.241.
(3)Bztoxaola ,D. 111.bl.2,verhaalt, dat Renegoumen toen reeds ùcrentwintigbemuurde
steden,en naarmen wil,negenhonderd vi
jftigdorpen telde. Scaxumvs,aanwienhi
jditvermoedeli
jk ontleend heeft, sprcekteclzternictvan lletKenegouwen derdeztiende, maarvan hetSe-gonmettdtrzeventiendeetuw.Iloll.Zeel.en FwïedcAe cltronk
j'k,bl.263-268.

t.
lb
'
.

XLG EX EENE GESCHIEBESIS
/

1x0- welke hi
j alllet gezaguitoefentle (1). Hetberigtvan 'sGraven afsterven voerde hem
1339 onmçtldelli
jk-uitFrankrt
yk herwaarts terug (2) Hl
jvond overhetgeheeldeFudelen
.

qn de gemeenten genegen , hem a1s wettigen erfgenaam en cpvplger van den over-

lcden Graaf te erlkennen (3). Naar oud gebruik werd hi
j in desteden gehuldigd,
waarvan uHg-ddelburg, Zierikzee, Dordrecht, Geertl.ug-denherg,pel
ft, Ldde.,,
Jlaal-lem en Jlkmaarbezegeldebrieven afgaven ($. Ditvoorbeeld werdkortdaarop
tloorStaroren gevalgd (5). '
W ederlteerigbevcstigdehi
jterstonddesteden inhareregten,keuren en vri
jhetlen,wierhandhavinghi
jbezwnren had (6).
Een gevaarli
jlte opstand in Zeeland noodzaaltte weltlra den nieuwen Graafde wa-.
penen op te vatten. ln tlit gewest bevonden zich vele Edelen , die of betrokkexigeweest waren in tlen moord aan rLoaxs Y gepleegd, of t0tden aanhang van w oxuvzav
van #przelcztbehoorden , en van wie de Graaf, welkebeide haatte,met rerl- vreezen

ltonde,datzi
jmethethuisvan Klaanderen,welltophetleenvan Zeeland Jdo-zer
Sehelde aanspraalt maaltte, tegen.hem zouden nmenspannen (7). Xen meentzelfs,
althans hetbli
jlkt nietduideli
jlt, dathi
jreedsin eenen ltri
jgmetKlaanderen gewikkeld was(8). ln Kolland boezemde hem insgcli
jkshetgedrag vanverscheideneEde-

(1)Jl
g.lc.
:c/l.d.rc#,
el'l.D.1I.St.1.b1.401-403.
(2)Jlg.&c.
scâ,
.d.Fc#cg/.D.II.St.1.L1.403.
(3)BltoERolzx,D.111.bl.6- 14,220'
,onderzoektuitvoerîgcn regtskundig hetrcgtvanzvsllgs.
4
)p Ilolland, welk graatèchap deze aanvaardde, c/: ran &p.Keizer daarmedtin 1D 0 rerfeid'
.
Zie Jlg. Gesch. d. Fcdcrl D.11.St.1.J
a1.343- 345.Verg.wuzxzzn,1).III,hl.145. :>pEcopE::op rtTs'szoxE,D.111.Ial.21,505- 510,517- 22.

(4)Mktzssroxz, D. 111.B.Y1I, L1.

lvztllEtxrspaocrswron, p.549.V.xzEaz,, charterb.
#
%
r. Ilbll. D. 1l.b1.1 4. BltoEnolzK s'
indtllet, cn nicttcn onregte, eenevreemd:vertx ningy

dat))een Graai-vanzi
jnesteden,vanzi
jneonderdanen,brievcnen zegelsneemt,+atz1
* ' '#oorr
heer crkennen;'' en spoort de oorzaak ))eener zx zeldzame,zoo ongeri
*
i
#lnm
' handelwi
ja.q1.
'
?'
D. 111. b1. 4. .AvExszs heeft, naar cns inzien , llierin cenvoudbg hct'l-tltvlze,nld va d- '.- .
.

gen Graaf, en om gell
jkereden,gevelgd,toen dczeden brief,waarbi
jldj AupxzsMtvo:gtl.>
lAocmt, door dezelfde llollandsche en Zeeuwsche steden , totnteerder zeâcréeïdj Iiethezegelen.
A lg.Gedc/l.#.Taderl.D.ll.St.1.L1.403.

(5)Sï.MlEalsCharterh.w.Roll.D.11,b1.8.
(6)Y.MlEnls,t.a.p.Yerg.Zlg.Gcwc/l.#.Faderl.D.II.St.1.b1.48J.
(7)AVAGZAURi,D.111.b1.110.Yerg.Al
g.&c,
sc/?.d.Fcycr/.p.II.yt.1.b.
1.,%1.
(8)VAx wvw, op wAGExzza, St.111.lal.41.Verg.den bricfvan Graafzzw11,bi
j vàx Mlnls
Charterb.z
è,.H oll.D.1I.b1.6.

9 E S V A B E R L I N 1)S.

lcn zorg en angstin ; en hetwas uit dienhoofde,dathi
jlaterzi
jnen brpederGrIvan 13*K
1339
enegoutoen,wienài
jmetdegoederenvan Jfoerden,a#pzz'fdlen Ilinelntelnbeleend
had, gelastte van eenige verdachte heeren vernieuwde zelkerheitlhunner trnuw te vor-

deren (1). Yreemdishet,datdeGraafin dithagchell
jk ti
jtlsgewricht,zich denveelvermogenden JAx van Ad.
ndzw:, die zi
jnevriendschap zocht,naarhetschi
jnt,buiten
noMzake, totonverzoenli
jken vi
jand maaltte. Hetismogeli
jk, dathi
jde grootebekwaamheden,de schmnderheid, de persoonlt
jke dapperheitlen de innemendezeden
van den leeuwschenRitldervt-eesde,en geljk elltkleingeestigVorst,geenvoortreffelijk
man om zich dulden konde (2). Zekerwasheteen staatltundigemisdlag,eenen man
van zich te vervreemden, die hem van z0oveeldienstzi
jn konde,om denmagtigen
aanhang der vAx BoRsEx-lxs,beidervt
jand,hethooftltebieden,en wiensvriendschap
hi
j derhalve niet te duurkonde ltnopen (3). RsxEssa wasna denvalvanwOLFERT
van Sprydlezl,onmiddelli
jlkteruggekeerd, om vnor den Graaf zjneonschuld tebehjdcn van hetgeen hem te lastegelegd en daarhj om uit den lande gebannen wa8
ge&vorden (1). Hi
j zuiverde zich tevens van den smet, als dcelhebbende aan het
verraad tegen rLoltlsV , door GEAARP van Fdîz6zlop hem gewprpen (5). Immers
bl
j eenen brief verbleefhj ))aan de beitle Gmven van Kolland eflvan Ilenegoue zl,ofaan eenvanheningevalvan desanderenoverli
jden,en aan allegxtlelieden,
uitgenemen dieterwaarheid bewezenktmdenworden zi
jnevi
jandentezi
jn,datzn0men
hem , van heden aftotPaschenvan hetjaardertienhonderd,schuldigvontl,metraad
of daad aan de gevangenisofdoo(lvan GraafyLohxsgeholpen tehebben,hi
jdit(vnjAùllig) met ljfen goetlontgelden zou (6).'' lchtvoornameEdelen,waaronderzi
jne
beide broeders, HEXI/ItIK en kosTvx van A :z?:â'>:, verklaren zich in dit stuk t@t bor-

gen,en getuigen aanhetslùtdaarvan,))datzi
jhetbezegeltlhebbenmethunnezegelen,
uithangcnze gemeen met het zegel van heer JAS'ran A:z?dz-z':.'' Evenwel, om wellte

reden istmbekend, blefhetzegelen achter, de briefwasgevolgeli
jltkrachteloos, en
aswsssz's pntschulttig'
m
'g werd nietaangenomen (1). Xetwoedein hethartverlietRE(1)V.MzEazg,cltarterh.r.Ilo
'll.D.11.b1.11.
(2)PltoEhnza ,D.111.b1.25.
(3)l'
IrvoEcopEaop MEslsSTOKE,D.III,b1.3,4,wienœIIIIERDIJK volgt,D.1fl.b1.16(4)Goudsclt.f'
/lrps.,bl.84.Vcrg.Jl
g.Gesclt.d.y'
aderl.D.II.St.1.bl.392.
(5)XulsSTOKE,D.111.B.VII.bl,2.
(6)Zieden briefvan den24stenvan oogstmaand 1299,sledltsdrie entwintig dagen na den
doodvanwntrElu ran Borselen,bi
jv.xlEltls,Chqrterb.w.#
'oll.P.1.bl.605.

(7)llrvnEcopEx op MEussTol
t:,D.111.b1.3. BltnxnnlpK)D.W .b1.15.
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13
13
00
39
- xEsszden #cJgentrok naarZeeland,waarhl
jzichuitspijtenverbittering,metdevatx
BoRszxœxsvereenigde,enweldrahetganschegewestin bewegingbra#.Opheteersteberigt
van den opstand had Graaf JAx 11 zich met eenig volk in Zierlkzee geworpen , doch
werd door hzxzssz ,die zich van geheel het overige eiland Seltoumen meestermaakte.

tlermqze benaauwd, dathi
j naar Kolland dringen; om bi
jstandzond. Hollandsche
benden verschenen. Onder bevel van den Xaarschalk van Zeeland , w lLrEx Tan

A/pzdreocle, gesteld, stevenden zt
j met den Graaf naar Jrnemulden op < ale/z:r:s, en vandaar den vnlgenden dag naar ter Feere. Hier stapte men aan land,
doch ontmoette'een hevigen tegenstand en geraakte onder eene geweldige donderbui,
vermengd metzware regenvlagen , ter naauwernood weder schcep. De Graaf zelfwas
alleen in M zddelhurg gevlugt, en te vergeefstrachtte ovz van S :n:éYMlm:zl, ondanks

de windstilte,terug te keeren en hem tehulp tekomen. Een grootgedeeltezi
jner
vlootwerd door RExzssE genom en , en oul zelf viel, na eene dappere verdediging , in

de handen des overwinnaars. De vierlevendepersonen,vermoedeli
jk Edelliedenvan
rang, welke hj nog alleen bjzich had,werden terwrakeoverden dood vanwox.AZRTvan Sprz':ldzl,geradbraakten op staken ten toon gesteld (1).
Dezegepraaldermisnoegden zou voorzAx 11welligtverderfeli
jk geweestzi
jn,indien
niet xu zlzvan Fclof', brncderdesKoningsvan Frankri
jk, denbondgenootvan
Avzxxzs, en aan wien thansF laanderen onderworpen was, tusschen beide gekomeq

ware. Hi
jvermaande niettevergeefs,2atmen dewapenennederleggenendenKoning
als scheidsman erkennen zoude. Op zi
jn voorslag werden nudezonenvan woluvzR'
r
'

'
van Boreelen , 'sKonings gevangenen, doch
onder bewaring van Graaf zAx 11, tegen
%
ovl va.
n sezlg /tllmcAl uitgewisseld. Xen kwam overeen , datte Bkervliet op eenen

jzelaars zoudengezonden worden totwaarborgvan het
bepaalden tt
jd,wederzi
jdsche t
ge
he
ele bevrediging onderhandeld werd. De Zeeuwscho
besfnnd, terwi
jl over eene
opstandelingenechter,aan wierlloofdzichthans,naarhetschi
jnt,rlaoRlsvanBeraelen,
een neef of oom van w olavzar
r, gestelt
lhad ,bespeurende dat het Fransche Hof den

Graafmeerdanhen genegen was,zonden geene gi
jzelaars,maarwenddenzichtotKeizerAIZBRECUT van O/J'rezlrï
g'i.Zi
jvertoondenhem,vermoedell
jkbi
jmondevanRExzssz,
))dathetleen vanIlolland,doorhetkinderloosafsterven vanzAx I,aan hetRijkverxallen was,en zi
jreedsbewerkthadden,dathem hetganschelan; zou huldezweren,
indien hi
jslechtsaflkwamet0tNqj'megen tpe,en den Graafaldaarvoorzichdagvaardde.
Avswwzs z0u den meetl niet hebben te verschi
jnen,maarwelhaasthetland moeten
ruimen, te welken einde zi
j den Keizerti
jdig zouden ondersteunen.''AI-BRECHT be-

(1)MEtlsSTOKE, D. II. B.YIII, bl.3-9,75-79. 5VILHEtrs pRocrRzTtm ,p.550. Het
Goudsch.c/l,.ol.bl.84.

DEs v&9ERtk5ns.
lonfde te zullen komen , op voorwaarde van hefgeleidedatzj hem toezegden (1). 1300-1339.
Ondertusschen trachtte GraafzAx 11 zich door bondgenooten te versterken en hetgetal

zi
jner vi
janden teverminderep. Hi
jverzoende zich metdenHertogvan Brahand,a1s
deelhebber aan het verraad tegen ylaoRls V , dnch die niet,
12 v.
ïeli
jltde overige zamen-uooim.
gezworenen , m et nam e van den zoen was uitgesloten , en ontving van hem beloftevan 1300

hulp en ondersteuning (2). Tevensbeloofden deHeeren van Kuik en Ileunden den
Hertog,datzi
jGraafztx11,mitsdezehungeen leetldeed,nietzoutlen benadeelen (3).
Den volgenden dag slootdeGraafen zi
jn broederotTxran sdn6éy'
pytpds,een verbond
van vriendschap en onderlinge bescherming metdestad Utreeht (1). EenigeEdelel)
zwoeren hem ,onderverbeurtehunnergoederen,onderstand en trouw (5). 0ok verbontl hi
jzich metde stad Seltoonhoven tegen haren HeerwlKoLAa.
svan ffllé',welke
in den Zeeuwschen opstandbetroltltenwas(6).
OvereenkomstigdenraadderZeeuwschemisnoegden,gafKeizerALBRECIITlzeimeli
jkdoor
brieven,aan deEdelen enStedenvanIlollandenZeelandzi
jnentoelegtelkennen.Xaar
menzonddiebrievenaanAvzxxzs,welkeonmiddelli
jltmannenenvriendenontbood,datzi
j
lzem thanswildendienen;arm ofri
jl
t,hi
jzouhethunalti
jtldankweten.Stralksvloeidealles

(1)XELIssToxE,D.111.B.YII,b1.9-20.SvltlEtxrsPROCVDIIOR)P.550,die ecllterverkeerdej'
k nocmt. DE SEKZ,p.102,welkcdoordenKlevk
ll
jkAnotF,instede van ztBltEcllTvan Oostenrl
wcsdelaagelanden,b1.189,z.A.tEvols,Cltron.Bek.Lib.XXYI,c.2,p.233,deCltron.de
Ilbllant,p.551,de oude #pll.Dirisie Arpzl.XX.Div.b1.188,en hetGoudscltKron.b1.84
gevolgd wordt. Verg.vAx M-IJN,op wzGExlla,St.111.b1.43.

(2/V.xll
mls, Cltarterh.w.Iloll.D.lI.b1.12.13. Zeerjuistwordtin deOphelderingencll
Bi
jvoegsels van BllmEaolzx.
s Gcdc/l. d. Taderl.D. 111.bI. 221,aangemerkt,datniet,geli
jk
wzozxlAa,D.111.bl.143,en mlmzaolzK,D.111.bl.24,beweren,cen verbondvan vriendschap el
onderlinge :cçc/lcrpzïzlg tusschen den llertog en den Graafgeslotenwerd. lletisechterniette-

min waar, datde llertog erkent, een verbond met den Qraafgcmaakt cn daarbl
jbeloold te
llebben: ))a warder soa cors et lc sien pourcachier s0n pourlit,etdestorbersen domaigc à no
)povir, et d'aidier se terre àdefendre contre tousou nousle poriensIàire par nostre l
zeneur,et
))par no loiauté-'' V.MlEkxs, Charterh.v.H ott.D. Il.bl. 13.

(3)VwxMlEals,Charterb.w.Roll.D.II.bl.13. Erishiergeenespraakvan eeneonderlillgc
verzoening,oi-van een verbond tusschen den Graafen degenoemde Heeren,geli
jk wzGExwzR
D.III.bl.143.beweert,en hierin door mtnzumzK,D.111.bl.25,gcvolgdis,ofschoonu xwlzx, iIt

zi
t
ineBb'
roegselsenHczlpz.opM'AGEXIAR,St.111.bl.42,deoniuistlïeiddaarvanreedshadaangeteend.
(4)V.Ml>mls,Ckarterb.r.11011.D.II.L1.14.
(5)V.MlERxs,cltarterb.p.1I
,oll.D.lI.bl.14.15.
(6)V.xlzltls,Cltarterb.r.11011.9.II.b1.16.
.F
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1'
'
$k
)0 -llaar hem tce:-de Hollandsche Ridtlers en Etlelen methunnedienstmannen en schildlkna'
1139- pen

dePoortersdersteden en de opgezetenenvanhetgansche land.In ltortenti
jdzag
hi
jderllalveeene ontzagweltkende kri
jgsmagtom zich vereenigd. DeKeizer,vergezeld
tloor de Aartsbisschoppen van Keulen, M entz,Trier en andere Ri
jl
tsvorsten,was
inmiddels te Nk
jmegen gekomen en had tlen Graaf, onder verzekering van vri
j
,

geleide, op eenen bepaaltlen dag voor zich ontboden. AvzxwEs dacht het veiliger

zi
jn eigen geleide mede brengen. Hi
jtrok uitdien hoofdemetzjn talri
jk leger
naarGorzneltem ,dochzond hierdeFriezen,welkehi
jwantrouwde,naarW oudrieheln.
9van Den volgenden dag scheepte hi
j zich in,en staptein de nabi
jheidvan Ni
jmegen,
De
Ke
i
ze
r
op
zul
l
k
ee
n
be
zo
el
t
ni
e
t
v
oo
r
ber
e
i
d
en veroogst-met zi
jne b-enden aan land.
lllaand
1300 moedende , dat de zeeu&ven hem misleid hadden , snelde op raad van den Graafvan

Klee
f,spoorslagsnaarKranenhurg terug. goortusschenltomstderBisschoppenvanKeulen en van Bazel,van Hertog zAx 11 van Brahand ,wellke den Graaf op dien togtverzelde,en van oopzvAAhovan W rcslwt#, werd een vrede of verdrag, meer toteer dan

15v.t0tvoordeelvanAIZBRECST bewerltt..DeGraaftrolknu metzi
jne legermagtterug,hetOO
C
S
t
k
d
e
Ke
i
z
e
r
v
a
n
z
j
i
u
e
z
i
j
d
e
d
e
e
d
ge
en
oo
Di
e
n
z
e
l
f
den
dag
waren de Ieeuwen met
lnaand
eenevlootvanhonderd vaartuigen deLek opgevaren. griedagen laterkwamenzi
jbi
j
den Keizer, die hen met de woorden; ))dezaak isgevonden; gi
j moogtnu gaan
))waargi
jwilt'', afscheepteen tepaard steeg,zonder zich verderom hen te bekommeren (1).
.

Graaf zA.
x had den togt der Zeeuwen vermoed, of daarvan eenig berigt ontvangen.
Immershat
lhi
jzi
jnen zoon zAx,Graaf van Oo&tervant,in Aliddelbwrg, en wITTE 'van

Ilaametede,zoonvan:'IuoRlsV,in Z'
ierikzee,lastgegeven,devi
janden,wanneerzi
jeenvaudig Lsempelike)wildenwegvaren,niettemoei
jen,maarindien zi
jmetheercraeht
vertrolklten,dan alhunnebezittingen tevuuren te zwaardteverwoesten. Terwi
jldit
stiptelt
jk werd opgevolgd,kwam de GTaafmetzjne vloottebordreeltt aan envernam
daarhetopvaren derZeeuwsehe schepen. Op aandrang derbevolking,welltehi
jgeheel
te zjner gunste gestemd vond, werden de Lek en Merwe bezet, om de vi
jandeli
jke vloot op haren terugtogt te ondersclleppen. W eldra kreegmen doorzAw van
ZrJr:Jberigt,datzi
jdeW aalafzalkteen Tielreedsvoorbi
jwas. Onmiddelli
jlkwer-

(1)XELIS STOKE ) D.111.B.YII.bl.21-27. '
îVltHztxtsPROCtBITOR,P.551.deKlerk ran de
laage Jczl#es , bl.189, 190. l)z :EKA, p.102.z.1.tEvnls, chron.Bel
g. Lib.XXYI.C.2.
IEDA, p. 227. V. MzEltls, Charterb. wc94 Iloll. D. II. bl. 13. L. v. VELTIIEX ,
P. 234. I'
Spiegel.#z
fdf.B. IV.c.47.bl.273,274.verllaalt,datdedrieAartsbisschoppen,bi
jzonderdic
van Keulen, met Qraaf Jl> in vcrstandhouding stonden. Verg.I'
IvvoEcopzl
tsLambacheriana,
bl.522- 525.vzN WIJN,0p M'
IGESIAB)St.111.bl.(3.
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w
e

den de schepen , wellke op de Lek lagen ,naar D ordreeltt ontboden ,en hier de ver-1300eischte maatregelen genomen , om tle zeeuwen , welke te Bom mel vernachtten , be- 1339

lloorli
jlkte ontvangen. 'sAnderen tlaags,op demare, datzi
jt0tlKerkendam ,alzoo
op Hollandsch grondgebied, gelkomen waren , snelde de Graafmet vloot en heir hun
te gemoet. Xinder heldhaftig dan voorzigtig , trokken de Zeeuwen op W oudricltem

terug en voeren naarKeusden,waarzi
jhunneschepen bergtlen,om doorBraband
heen zich den veiligsten weg naar Zeeland te banen. Graaf z-kxbegafzich hierop weder

naarDordreeht. Een deelderZeeuwschescheepsmagtwas,naarhetschi
jnt,deLek
afgezaltt en voor Sehoonltoren geltomen, Althans hier vertoonden zich ieeuwen , wier

aantal echter niet aanzienli
jlt moetgeweestzi
jn,en diemen meent,nietantlersbedoeld te hebben , dan xxltolukAs van ffcf.
v, den Heer dier stad en hunnen medestan-

fler, te sprelten (1). Hoe ditzi
j,men weesde Zeeuwen af,diedazeli
jk onverrigter
zalte hunnes weegs gingen. gePoortershielden vtx KATSin zi
jnenburg omsingeld,
en ontlersteund door eene bende Friezen, hun dnor Graaf ztx gezonden ,noodzaalkten

zi
j hem ,onderbehoud van li
jfen leden,t0tdeovergave- Hi
j,zijn zoon zAw en die
methen waren,werden te Nieuîrerhurg in hechtenisgezet(2).
Inmiddels had de Graaf van Oontervant zich in Zeeland den bi
jnaam van zAx
zonder genade verworven. Terwi
jl geheelScltoumen doorwITTE '
ttan sccpzyfed:
werd onderworpen, washethuisteBerndorp bi
jMzddelburg doorhem bemagtigd,
de bezetting over de ltling gejaagd, en vervolgens met onweerstaanbaar geweld,
gelleel W aleheren ten ondergebragt. In Zazd-.
Beneland, waar insgeli
jltsallesvoor
llem zwichtte, ontving hi
j berigt, dat vi
jfhonderd Zeeuwen uit Bergen op Zoom
aantogt waren. Terstond trok hi
j hen uitRomerswaal tA:ïzzlerz'kzlc/:l te gemoet; doch zi
j wachtten den gevreesden krijgsman nietaf en vlugtten grootendeels
naar Klaanderen, van waar zi
j onderden naam van hallzngen,nu en dan,langs
de 'eeuwsche kusten stroopten. Niets sparende wat zich tegen hem verzette, en

onverbiddeli
jlktegen ellten wederspanneling, diein zi
jnehanden viel, verspreidtlehi
t'
i
alom schrilk en ontsteltenis. Zull
keen ontzag had hj voorzich ingeboezemd,datde
bezetting van hetslotTrol
jen (Prol
jen),waarFlzoalsvan Wtlrz':lezlzichnogbevond,
(lt'vlugtltoos toen hi
j naderde. Hi
jnam den burg in bezit envoernaarJrnemuiden
terug. Hier M'erd h1
j door Graaf JAw verwelkomd cn zi
jn leger eervol ontslagen.
Na een kort verblt
jf te Iliddelhurg, droeg hem de Graafhet bewind over Zeeland op en vertrolt naar Ilenegoumen; doch weldraterugkeerende,zondhi
jhem

(1)HrvnEcorER,opMEtlsST:KE,D.111.b1.80,81.
(2)XEtls sToxE,D.111.B.YlI.b1.26 34. DE:EKA,p.103. lletGoudsch.chron.b1.86.
lll&'
olr
ct
lpER,op xEl-lssT()xE,D.111.bl.79 81.wien IIIIIIEIIOIJK volgt,D.111.bl.22.
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33
03
09- derwaartsin zi
jùe plaats (1). Berustin Zeeland washersteld; RExEsszen de zi
jnen
.waren gebannen en hunne goederenonder,sGraven getrouwen weggeschonken (2).
llet afzi
jn van zAx van Op4ferrant, de minder ltri
jgshaftige geestzi
jnsvaders,
en de ontbinding des legers,ontvonkten op nieuw den moed der Zeeuwsche ballingen.

Zi
j maakten zich meester van eengrootgetleelte van Zttztl-Beveland,datzich toen
vertler uitstrekte dan thans,en ltwamen onverwachtsbi
jmaneschi
jn voorhetonvoltooide slot te Goes, waarBocoEwllx x.
zltxxxxsowE,naarhetschijntden broedervan
den Xaarschalk van Zeeland, hetbevelvoerde (3). DeGraafontving dezemarete
Zierzkzee, en ontbood terstend van alle steden mannen en vrienden , tlie in grooten

getale opkwamen. Hi
j zelf trok naarKatein Noord-Beveland,terwi
jleene kri
jgslnagt, onder aanvoering van den Xaarschalk van Zeeland , tot ontzet van het huis te

G0e& oprukte, 0p de thans verdronken Lode ef Lodi
jkeontmoette zj den vl
jantl
en er ontstond een hevig gevecht, waarin de Zeeuwsche ballingen weder moesten
1 v.
Louw-zwichten en velen van hen gevangen genomen wertlen. Alet wellt eene hardnelkltigm aand heitl gestreden werd en h0e lang de zege weifelend bleef,mag hi
eruitbli
jlten, dat
1301.

men den beTelhebber van het slotte Goeszelfs denederlaag zi
jns'broedersberigtte
en hi
j tleswege naar den'GraafA'lugtte, tlie zich nog te Katebevond. Dezebezocht des anderen daags het slagveld en maakte zich gereed de s'
lugtelingen

achtervolgen, doch zj hatlden reeds het land verlaten. Hi
j voerde de gevangenen naar Zierikzee en voorts door K laanderen, toen geheel in t1e magt des

Konings van Frankrl
j'k, zi
jn bondgenoot, naarKenegouwen. ln den zomerstelde
hi
j het bewind over Ilblland en Zeeland in handen van zi
jn broederot7I,wien hi
j
zl
inen zoon w llzLEx , die reeds greote verwachting van zich inboezemde, achterliet,
t.r

en ging zelfnaarKenegouwen (i).
De verw oestendc inval in de landen van Zm&tel en kkroerden , en llet sneuvelen

tles Bisschops van Utreeht in eenen stri
jd tegen de Hollanders, waarvan reedsmeltling is gemaakt, riepen i
jlingsovluitZeeland en GraafzztxuitEenegoumen naar
Ilolland terug (5). Het doel was, ouz opdenopengevallen Utrechtschen zehelte
(1)MEtlsSTOXE,D.111.B.VlI.bl.34-47.EenigzinsvcrschillendvanxEtlsSTOKE,wienwi
jechter
a1s ti
jdgenootvolgen, wordtdezekri
jgstcgtvoorgedragen deorzos.A.tElnls,Chron.Bel
g.Lib.
XXYI.c.111.p.234,de O?:#c11011.D ir.Kron.D iv.XX.c.lV.b1.189.enR.sxozrs,A cr?fyzl
Batar.Lib.XIlI.p.108.

(2)DEBEKA,p.103.DeAlcrâ van delaagelandett,b1.191.J0H.A.tEvgls,in1.c.Chron.
dezzoll.in xlTzllwElA nakct.T.V.p.552.

(3)IlrvnEcopER,op xEtlssToxz,D.111.1)1.47,76,77,wicn vltosl
t:la A'olgt,D.111.b1.26,
(4)AlEtlsSTOKE,D.111.B.î'lI.b1.47-54.
(5)Alg.&,esclt.d.Fc#crt D.II.St.1.1:1.412,413.
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plaatsen.

00Dit gelukte t0twezenll
jk heilbeide van Holland en hetStzeht, die nu1j3a
aa,

elkander m etrade en m et daden ondersteunden. De Graaf, die zich geheel pp den

nieuwen Kerltvoogd kontle verlaten, keerde met meer gerustheitlnaar zl
jn geliefd
Eenegoumen terug. Htj stelde zztl van Oontervant in hetbewind overIlolland,
terwi
jl de jonge, vurige, maar regtschapen wltrzx in Zeeland zi
jn verbli
jfhield,
om de harten te winnen, welltezi
jn dappere,dochonverbiddeli
jkebroede!-van zich
verwt
qderdhad (1).
Omstreeksdientjtllzad hetknellendjuk derFransche overheersching deYlamingen
in opsland gcbragt. ln den krgg,welltedaaruittusschenFrankrl
j'k en Flaanderot
3roortvloeide,werdooltGraafzztx 11,alsFrankr'
jkebondgenoot,gewiltlteld. Deswege 11v.
ï
schaardezi
jn oudstezoon,,Axvan oosterrant,zichmetzesduizend manin d,
e gele-uooim.
deren derFranschen,doch sneuveldein den zoogenaamden goudensporenslagbi
jKo,.t- 1302.
vg
j'k tegen de Vlamingen, aan wierzi
jdeJAxvan A:zldz'z':en Hvlo BVTTERMAX va,
it
J rkel streden. Nu vielen de Vlamingen in Ilenegouwen en bemagtigden den burg
Lessznee, die ten gronde t0e gesleclztwerd.Jonltheer w ztLEx ,dnorden Graafdringentl

terhulp ontbotlen,stalkinhetvolgendevoorjaarmeteen schnon heiruitJrnemulden
over naar Klaanderen. Hi
jlandde,ontlanks den sterken tegenstantlderYlamingen,Le
28
v.
nteen keerde na cene behaalde overwinning,behoudenin dehaven terug uitwelkelzi
jmaand
5'ertrokken vas. Dekri
jgkbeùden werden afgetlanlkt,onderverpligtingechtervan zich 1303
steedsten stri
jdegereed te houden (2).
Dezevoorzorg was niet te vergeefs. Jonkheer w llutEx vernam weldrateM gddelnuk'
g,
dat de Zeeuwsche ballingen m et eene groote vloot, onder bevelvan c.
v1, zaon des

Graven van K laanderen, uit de haven van Bruggenaar Zeeland stevenden. llet

tloelvan dien togtwashoofdzalteli
jlt,om denjongen ovl, welkemetZeeland Jc?
,
fJ:.
vterStlteldedoorzi
jn vader, wien de tloodvan zatx Iwedervolkomen regtopdatgewest gegeven hatl,wasverli
jdgewortlen en zich thansGraafvanZeelandnoemde,în
het bezit daarvan testellen,dewi
jlAvEswEsa1szl
jmaag hem wegensdatland geene
manschap gedaan hatl (3). onmiddelli
jltwerddoorwxxzrEx de landsyeeropgeroepcn,
en spoedig zag hi
j zich te Kll
-nalngen aan hethooftleenertalri
jkekri
jgsmagt. De
(1)XEtlssrçlt:,D.111.B.5711.b1.62-65. l'lrvpEcopER,op xEtlsSTOXE,D.111.b1.64,op vs.
.

1041. BItDERDIJK,D.111.b1.30.

(2)MsussTou ,D.111.B.VlI.b1.65-72,91,92endeAant.v.HrlmEcaua op vs.1058,1062.
1081,1153,welke door:II-DERDIJK, D.111. b1.30- 32,gcvolgd wordt. DeA/crâ uitde laage
landen,b1.191. J.z.tEvnls,Chron.Wel
g.Lib.XXVI.c.8.p.236.MzxzERrs,Jnnal. J7cs#?.
Lib.X.p.90-98.P.D'OrDEGHERST,C'
lrpp. etW/l/lc/. de Flandren,p.227- 232.

(3) Wluzxllh,D. 111.bl.168. Vzx wlzx, op wzGExlAh St.111.L1.4ù. Ktrlr,Rist.o,
g.f.
com.Spl/cl:,T.1.P.lI.p.373- 378?wicn :ISDZItDICK volgt,Dr'111,bl.51,52.
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100- Vl
aamsche vloot 1ag aan de overzijde bi
j Kadzand. Het pas stilweder en het 1e1339. ï0r trolt naar J rnemttiden. De wind was ondertusschen uit hetsoorden opgesto23 v.
.

(irasm.lken , en w lLluzx wilde inschepen , om den vi
land, die thans tegen wind en stroom
1303. oPkwam , te gemoet te varen; doch men hield de ondiepten en de enge lkil voor

te gevaarli
jlt, en liet zich alzoo in de haven van Jrnemuiden insluiten. Nietalleen vreesde men hier eenen aanval, maar oolk eene landing dervi
janden elders,
en zond, om dit te beletten , de Romerswalers, Kruiningers en Bevelanders uit,

wellte tmversaagd de vi
jandeli
jke schepen voorbi
j zeilden. 'sAnderendaags ontscheepte een gedeelte der Ylaamsche vloot bl
j ter F'
eer:, omtrent een uur van
Almemug-den. 0p ditberigttoog onverwi
jld deXaarschalltvan Zeeland metdeDuivelanders,Schouwenaars,de mannen van Zzerg:kzee, die van M zddelhurg , wellke de
achterhoede vermden , en anderen derwaarts; NVILIZEM bleef te J rnemulden. Li
j
sloegen eene schipbrug over de J rne, en stormden boven van den di
jlt geweldig
tvw zLs BrAvvozr, een
op de Vlamingen aan. W oedend werd gestreden, tlech p-

'eeuw van geboorte, maar,naarmen meent, Vlaming van afkomst, diemetzi
jne
bende tot den vi
jand overliep,maakte de zege aan de zijde van Flaanderen niet
lang twi
jfelachtig. Des Xaarschallksbendendoorditverraad inverwarringgebragten
ontmoedigd , werden met groot verlies op de vlugt geslagen en verstrooid. Ondertusschen was te Jrnem uzden een tegenovergesteld geruchtverspieid. W ILLEM hieraan

telosgeloof hechtende, trolk metzi
jnemanschappen op, om de gewaandenederlaag
des vi
jands te voltooi
jen. Velen van zi
jn vollksneuvelden,deoverigenverliepen en
hijzelfwasgedwongen,zich meteenigen zi
jnervrienden inMiddelburg op tesluiten,
waar het hun aan mondbehoeften en alles ontbrak. Na een kortbeleg ging de statl

6v aan deVlamingen over. W ILLEM bedongvoorzich en de.zi
jnen vri
jgeleidenaarZieBloeim.rikzeeen een bestand tot éénen dagnazi
jneaankomstaldaar. Be stadMzddelburg
of3 v.
.
j
Zomer-moestgi
gzelaarsgeven totwaar)org jjarertrouw aan ovIvanFfcczld:r- (1).
.

maand w lsssxs aanlkomstte Zzerikzee goot, in de gegeven omstandigheden , eenigen ver-

zachtenden balsem in de wonde doch spoedig werd hi
jookhierbelegerd. Terstond
bragt Bisschop or1 weleen heirbi
jeen,om zi
jnen neefteontzetten,maarvondhet
volk onwillig. GraafzAx zelfkwam uit Ilenegoumen, verzamelde eeneaanzienli
jke
ltri
jgsmagt te Sehiedam en rustte eenige groote schepen toe, om zoon en stad te
redden. Doch eer nog ditleger was opgerukt, hadden de Vlamingen , na het wisselen

van eenige boogschoten,hetbeleg opgebrolken (2). Desteedsmeer en meeringevor(1)MEtlssTpxz,D.111.B.57111.bl.92- 105.cn deAant.xan HrvnEcopEaaldaaren opbl.177.
Iu.v.vuTuEx, Sp.#C'
,
5'
f.B.lY.c.65.bl.299.

(2)MEtlsSTOKE,D.111.B.Y1II.bl.10.
5 106.deaant.vanIlryoEcopu f
)p vs.242,259.L-v.
A'EI-TIIEX,Sp.Sïdf.B.lY.c.65.bl.299,300.
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teldehaatderzeeuwscbeballingentegenAvExwEs,en hetverlangen van denjongen Gt7l1300-van F laanderen, die a1s ecn zevende zoon, geheel ongegoed was,om zich meester 1339

van Zeeland te malten, konden hen echterslechtsteijverigeraansporen, om de behaaldevoordeelen doortezetten en uittebreiden (1).
Zi
j troltlken dus metmeerdan Ari
jfduizend man uit Dulveland, over de Goume
op nieuw voor Zzerikzee. Xaar de stedelingen waren pp hunne hoede en stormden

onverwachts van voren en van beidezi
jden op deVlamingen, welkehen trachtten te
verrassen. Daarzi
jechterzondereenvoorafbepaaldplan handelden,ontstond ereenige
verwarring eerzi
jellkanderherlkenden;dapperheid evenwelvergoedde hetgebreltaan
voorzigtigheid. ge Vlamingen , als tusschen twee vuren gesteld, zwichtten ;velen van

hensneuvelden envelenverdronlkenonderhetvlugten naardeschepen(2). W anhopende
na ditverlies destad tebedwingen ) wilde(>rIthans op raad en aandrang derZeeuwsche

ballingen, zi
jn gelulk in Ilolland beproeven. Hiertoch,verzekerde men,behoefde
hj zich slechtstevertoonen,om hetgeheeleland voorzich te winnen. Xaarzoodra
tle Vlaamsche vloot in de V iedele, tussehen Foorne en P'
utten, gezien werd,
.

vloog, op h6 Graven ontbod , terstond van alle lkanten hetvolk uit steden en dorpen ,
als één man te zamen. 9e algemeenegeestdrift echter veranderde in algenaeen:verontwaardiging, toen eensklaps een gerucht verspreid werd, datmen met den gehaten erf-

vi
jand vanIlolland onderhandelde. Luideg4fzich hetmisnaegen desvolkstekennen,
maar niettemin werdeen vredesverdrag ofwapenstilstand getrofen.Voor een onbepaalden

ti
jd zou Zeeland totaan deMaaain demagtbli
jven van GrxvanFlaanderen,doch
de stad Zierikzee in die des Graven , onder verband van haar niet sterker te maken

dan zi
j was; wederzi
jdsz0u ellt,ballingen alleen uitgezonderd,zi
jn goedmogen gebruilten-waar het 1ag en vri
jen onverhinderd overen wederreizen enhandeldri
jven.
Hetbestandz0u viermaanden nalzetopzeggen eindigen (3).Naareenigenwerd bi
jdeze
overeenltomst geheel Zeeland en zelfsRolland%tot aan de M aaa, den Vlaming afge-

staan (4).Anderenechtermeenen,datallesveeleerbleefgeli
jkhetwas(in wflff
xg'
uo)en
althansgeenduim breed grondsverlorenging(5).Xenvermoedtzelfs,datW aleherenen
(1)XEI
-IssToxz,D.111.B.VlIl.b1.107.ende Aant.v.utvolcopER opvs.273,275.
(2)AlEtxssroKE,D.111.B.V1II.b1.107-115.Ilrvpvcopu op v:.313.345.

(3)XztlsSTPKE,D.111.B.Vlll.bl.115-120.
(4)'
W zGExz&R,D.111.b1.151. BItnEqo1JK,D.111. b1. 35. Ktrzr, Ilist. 68f-ïl. Com. Hollv
T. 1.P.p.378-381.

(5)llrvoEcopza,opMnl-lssr0us,D.111.b1.118.op vs.158. Vlx.wus,op wltaxlu St.111.b1.
41-46.
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13
00- ceheelSehoumen onderhetbeheervan zAx11gebleven zi
jn (1). GvItrok naarhuis;
1339 en GraafzAx behield in soldi
jdegenen, welkein dezen ocrlogom zijnentwilver(jreven waren (2).
Indien andcre bewi
jzen ontbraken,zou reeds deze omstandigheitlalleen hetvermoeden opweklten, dat de Graaf niet gezind was den vrede lang te eerbiedigen.

Doch werkeli
jlkmaakte hi
j kort na het sluiten der in Ilolland z0ozeergem aakte
overeenkomst, toebereidselen ten oorlog, en eenige Edelen beloofden hem en Jonk18vanheer
oogst-

wzlarEAxdaarin hunne hulp en we1, geli
jk zi
jzich uitdrukten, ))wanneerende
.
k te he
lnaand(tz00AYaerdathem (hun) ti
lt duncket,hareoorlog e gkjmeujeutjezlrtonsont1303 ((bieden))(3). 00k werd,naarhetschi
jnt, aan dezi
jde van orl hetbestandkwali
jlk
onderhouden. Graafzwa.althans verltlaart in eenen brief aan deburgersvan Zzerzkzee,

da'
t ziende, hoe ltwali
jk zi
jne vi
janden den vrede hielden, hi
j alles wat de stad
((bi
j wlLtEx slnssoonsraedt,oftebi
jde raedevan den Poorteren,))tegen henmogt
ondernemen, zou ))houden vaste ende ghestaede, als of hi
j het zelfs gheraeden
hadde (1).'' Xiddelerwi
jl werd hi
jin den Sccg dopràeene zware ziekteaangetast,
en nu beslootovl,op raad derZeeuwsche ballingen, hem openljltden vredeop te
zeggen , hetgeen pok den negenden van Slagtmaand geschiedde. Be oorlog moest

dus,ingevolge hetbestand, den negenden van Lcntemaand desvolgenden jaarsweder

ontbranden (5). De Graaf) tezwak om zelfhetbestuurdaarvan op.zich tenemen,
ontbootl uit Zl
krzkzee Jonltheer w ILLgM ,wellte door den dood derbeideouderezonen ,

zAx vanOo&tervanten HEXBRIK,zi
jn wettigeopTolgergeworden was. Hi
jdroeg hem
het geheele bestuurvan zaken overen vertroknaarEenegoumen,vanwaarlzi
jnooit
wederin Ilblland ofZeelandteruggekeerd is(6).
W lLLEx wistin Kolland aller harten te winnen en zich van de algemeene opgewolldenheid tegen de Vlamingen , te bedienen. Omstreeks het einde van het bestand ,
#
verzocht en verkreeg hi
J. de hulp der Edelen te ltunnen koste, hetgeen zeer zeldelt

gezien was; en toen hij met overleg zi
jnsooms, Bisschop ovlvan Utreoh,
t,heir-

(1)VAw wlzx,op wAGzwzlh,St.lII,bl.44,45.
(2)MEtzssrou ,D.111.B.VlII.b1.120.

(3)V.MlERls,Cltarterb.r.11011.D.ll.L1.34.VAxwlzx,opwzGExàtA St.111.b1.45.46.
(4)Ziehetuittrekselvan dezen briefbi
j v()xllohw,op ItEIGU3:EILGH,D.Il.bl.109.

(5)Hrvnzcoua,op MEslssTou ,D.111.bl.123.op vs.510.

(6)MzusSTOKE,D.111.B.VIII.bl.121-125.
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vaart beschreef, kwam het dubbel getal manschap kosteloos 0p. De burgers van1100Zzerzkzee he

rvatten pnmiddelli
jk na het uiteinde des bestanzs den kri
jg, donr

1339'

epnen OnTerslrachten aanfal op het slot Blodenboreh. Yergeefs bootl de bezetting
tegenstand en laterde overgaafbl
jverdrag aan. De burg werd bemagtigd en alles,
tot den laatsten man , omgebragt. Xen zond tcrstond boden naar w llatzx wiens
overkomst
Ineer
ewenscht werd, dewi
jl men eene scherpe wraakneming

jdan oolt van h Jc/tz': met een klein ge-14 v.
duchtte (1). Binnen éénen dag vashi
deelte zi
jner stri
jdmagt teZ'
lerzkzee. Zuidwaartsnabi
jdiestad, teOortzee, lagen Le
ntemaand
vi
janden,doch in eene stelling diennneembaarwas.W ILI.xx daagdehen uit,em zich 1304
methem inhetopenveldtemeten;maarzi
jweigerden.Daaropwerd hj nevens>IkoLu s van P atten en w lTl'x van fflc-zfdd:, te ZLerzkzee tntRidder geslagen , en
maakte zelfterstontlverscheideneRidt
lers,waarvan het getalonbekendis,tloch deHeervan

Foorne de acht en veertigste was (2). Nu kwamen ooltdeFriezep en Kennemers
metdehulpbenden desBisschops4anUtreehtaan,welkeeen talri
jlkheirvormden.Xen 18v
.

trok den volgenden dag voor Brzdorp dech eerlang weder terug onder beding, dqtLented
maand
e Vlamingen de balten ofhetnoodvuurvan den toren ,dattot sein veorhunne landslie.

denstrelkte,zouden intrekken en gedurentledrie dagen geenevi
jandeli
jkhedenplegen,20 v
$en ware VlaamFchehulp intusschen mogtopdagen. Doch binnen dientjdversch'
eeu Lente.

4e Ylaamsche vloot waardoor het verdrag eindigde. Dien zelfden dag werd een goetlmaand
getal welbemande schepen naar de Goude, een watertusschen Sehouwen en Duive-

land, gezenden, om zich tegenover den vi
jand te stellen. Ondankshet bevel,
sprong men aan D'
uzreland aan wal, maar werd hier in den nacht donr dc
Yla ingen , welke reeds onder orl, yLoRxs van Boreelen en zkx van A:xc,#cgeland

varen,overvallen,geslagen engenoodzaaktin devreesseli
jlksteverwarring doorhetwassende water heen, naar de schepen te vlugten. Gront was het getal dergenen,welke
zpowel tlonr het kri
jgsgeweer,alsin desli
jk en ile golven omltwamen. Onderdegesneuvelde Edelen telde men w lLLEx Tan # oorn , Prnost van Utreeht,wlkoLu s en
nIaK pzaslzx, DIRK van Sccrppz, BIRK van Zugïlen en zwnbEp van Sdrfroccrde,
Velen werden gevangen genomen , en onder hen Bisschop ovI vaa Utrecltt. W xsrzx
ontkwam , als dooreen wonder, naar Zzerikzee. Doorschrik yermand, verlieten hem
.

en zi
jn gevolg allen, die insgeli
jkshierontkomen waren, en vlugtten verdervoort.
Deburgersevenwelendegenen,welkeom zi
jnentwilledeVlaamschegelederenverlaten
hatlden, bleven hem getrouw bt
j,h0e donkerzieh o0k de tnekomst vertoonde (3).
(1)Bltmxhma ,D.111.bl.37.
(2)XulssrbKx,D.111.B.YIlI.bl.125- 131.
(3)Msusslnu ,D.111.:.YIIl.L1.132-115,en dqaalt.vancvnzcovzRop vs.719,733,
11 Bz=I,.2 sTvK.
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1300- 'slnderendaags laat in den avond wasdeVlaamschevlootvoorde stad. Zi
jbleef
1339 eenige dagen werkeloos liggen en stevende toen naar K olland. GvIhad daar boden
voorafgezonden ,om zoo we1doôr belofte als bedreiging , het volk aan te manen , hem

voor Heer te erkennen. Ondèrtusschen was hi
j in deW idele,tusschenFoorneen
P utten , voor Geervlzet gekomen. Xen zag geen middel hem te wederstaan. Alle

steden endorpen tusschen deMaa.endenKaarlemmerhout(#6zISpyfd)zwoerenhem
hulde en leverden gi
jzelaars. Dieditvoorbeeld nietvolgen wilden,verlietenhetland,
of vonden toevlugtin DordreehtenIlaarlem (1). Xaarnu viel001tde Hertogvan
Brahand, op aansporing van Klaanderen,aan den kant van W aalmàj'k meteene
knjgsmagt in Ilolland, ondervoorwendsel, datGraafzAa'11Zuld-Eolland,hoewel
reeds vôôr twintig jaar aan Fl-oRlsV volltomenDafgestaan-,nietvan hem in leengeheven, noch daarvoormanschapbewezenhad (2). Xenbood tegenweer,doch gebrelk
aan vereeniging en daarenboven heimeli
jlte verstandhouding van eenigen met den
vi
jand,begunstigden de Brabanders. Geertraédenherg werdvechtenderhandingenomen
en de Hertog liet er drie burgers onthoofden. Zevenhergen en al de plaatsen ten
zuitlen der M erwe t0t aan D ordreeht volgden , zwoeren den overwinnaar hulde en

zondenhem gi
jzelaars(3). Dotdreelttwas nu bi
jna van alle zjden ingesloten. Ten
Noorden lag GUI '
nan F laanderen omstreeksJ lhlaenerdam , en ten W esten strekten

zich eenige zi
jner schepen uittotvoorI.
liaelmonde, welkeaan dien kantdebeleVerden van N oord-K olland afsloten. Ten Oosten was zAx , Heer van der Leede,
een aanhanger de
r Vlamingen ,brandende en blakende ingevallen, en ten Zuiden hield
A

zich de Hertog van Braband op, houdende,naarhetschijnt,zi
jn hoofdkwartierin
Geertru'idezliery (1).
De voarspoed der Brabandsche wapenen voerlleJonkheer 0vlnaar lkroudrgkhem ,ten

821, 825. L.v.VEI-THEX,SplegelH ist.B.17.c.65.L1.300. DE BEI:A,p.166.I)eK levk uïf
de laage Landen,bl. 194. W ltuEl-xrs llRocrltAToR, p. 563, 564.Naarhet Goudscltc/lr/zl,

b1. 89, zouden bljdezen nachteli
jken overval, acht duizend man zl
jn omgekomen.MEvERrs,
â nnal.Flandr.Lib.X.p.101.

(1)MktlssToKz,D.111.B.VlII.bl.140-147. V.
t.
xwux,op wlt
axlllt,st.111.b1.46.
(2)ZieJl
g.Gedc#.#.Taderl.D.lI.St.1.bl.353.
(3)MztlsSTOU ,D.111.B.VIII.bl.147-1509enllcAenxctlpxR,opvs.930.Y.Mlgxls,cltarterh.
m.11011.D.lI.bl.59,60.DeAleri %itde laage Landen,bl.195. V.wux, SchetzewcAl ltet

Leren esBedri
af wcs wlKotlls,Kereran Patten en Strjcn, in deWerken derXaatsch.van
Nederl.Letterk.teLeiden,D.V.b1.29- 33.

(4)ll.v.wu5,é'
ciefze17/.1#efLeçen el Bedri
af
'l'c4Ileet-slKntàxsvan Patten,bl.31,32.
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einde mnndeling met den Hertog over de verdeeling van Kolland te ondethandelen.13û01339
Doch men geraakte in hevig geschil, en het gesprelk liep vruchteloo/ af. 1)4 Brabanders hadden ondertusschen het beleg voorD ordreeht geslagen. Destad waswe1bezet
en door het slot M ermeh beschermz. NlxoLxAs van Putten voerde er, op ver-

zoek der burgers zelve, hetbevel,en bezwaarll
jk hadmen een dapperderverdediger
kunnen kiezen. Be meeste Hollandsche steden hadden Ylaamsche bezetting. GvI

maakte zich ook meester van Utreeht en zag nu bl
jna geheel Kolland en het
Neder-stzeht aan zi
jnen wi1 onderworpen. Slechts Dordrecht en Kaarlem , nevensvier Stichtsche sloten, hielden nog stand. Graaf zz
kx 11 door zi
jne ziekte in
Eenegouwen , en w llarzx door den drang der omstandigheden in Zzevzkzee opgehouden,konden niptst0t redding ondernemen , en Bisschnp ovz van Utreeltt smachtte

in eeneVlaamsche gevangenis(1).
DemoedenberadenheidvanwITTEran#t'c-4.fed:,natuurll
jkenzoonvanFLoRlsV,reddendenstaatuitdezenhopeloozentoestand(2).Xeteenenkelslechtbemandscheepjehadhi
j

Zierzkzeeverlaten , door deN oordzeeden hoek van Ilolland omgevaren en teZandvoort g26 v.

rasm .

voetaanlandgezet.Baarvernam hi
jIlollandeonderwerpingaandeYlamingen,endatdaar- 1304
toe ook reeds Ilaarlem en Kennemerland gevorderdwerden,terwi
jlzich hiervelen
bevonden, welkedaarvan nietaflteerigwaren. ))Hoe,'' riep hi
jverontwaardigduit,
))zou men de stad *en hetland tlan zonder slag of stoot opgeven ? Dit ware schande ,

en za1, zoo ik ietsvermag, nimmer geschieden.'' Hierop maakte hi
j zichen het
doel zi
A
iner komstbekend. ))WILLEM heeftmi
j te uwer hulp gezonden,''zeide hj
tot de hem omringenden, ))wat wilt gi
j meer?'' En hierop toog hi
j onder het
.#

(1)MvusSTOK:,D.111.B.YIlI.bl.151- 156.llvvnEcopE:lapt.opvs.1000.D:Bzxz,p.106.
(2)Verg.overw1TTsran Sccpzdfede,Hlg.Gench.d.rc#cr/.,D.1I.St.1.bl.310.lletstukje
overde afkomstrc,lwITTEranSccvldfede,in Tvpzxlxs Mnemosyme,D.II,heeftonsevenmin
a1shetbeteogvan :ltoERllxzx,totanderegedachten kunnen brengen. Van waar weet deschri
jver
van datstukie,bl.203,dathethuwelijkvan Fto:lsV metzGwxsvqn derNyy.
çd
,o0rpriesterli
jke
inzegeningwerdbeirachtigd? lloeweethi
j,dat'sGraven MoeiztElp,nietslechtskennisvan dit
huweli
jk gedragen,maarhetzelfsbegunstigd heeft? Hj stelthetgeboortejaarvanwITTEin 1278
of1279,b1.206,212. NaarMulssToxs,D.II.b1.193,moetnol
usV tien jaren vroeger me
suTRlx vqn Flcszl#erepgehuwdzi
jn. Verg.Alg.Gewc/l.#.Fadevl.D.II.St.1.bl.339. XEtls
sTaxxnoemtwuTzuitdrukkeli
jkeenen bantaard.
*

))Enten ba&taerde,herewITTE.>' D.111.b1.130.vs.664.

Even zoon::EKA,p.106 en deAlerâuitde laageLanden,b1.196,allen tijdgenooten. Hoeveel staatmen op deafbeelding van wapenskanmaken,bli
jkthieruit,dathetwapen vanwlTTz
van Scc-.
sfede te vinden in een derzalen van het slotDoornenhurg in Gelderland,den'
Leeusv

veert,zondereenigteeken vau bastaardi
j.Geldet'scheFb/id-y#lvll-â voor1844,bl.197.
3+
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300- vreugdegejuich desvolksnaarKaarlem ,waarhj metdeuitbundigste geestdrift wertl
,1339 i
ngehaald. Daarontroldehi
jzi
jnebanier,en ophetgezigtvandenHollandschenLeeuw
riep de gemeenteinvervoeringuit:'))Hi
jisGraafFLoRlszoon,Godezi
jdank,dathi
j
hiergekomen is!'' Xen begroette hem nu als bevrî
jder, zwoer hem getrouwheid,
,en elk gevoelde zich opzi
jnevermaning t0t moetl en standvastigheid,.
met nieuwe
krachtbezield.Strakszondhi
jbrieven naaralle steden en aanalleleenmannen,svaarin
zi
j opgeroepen werden, om methem vereenigd,debevri
jding desVaderlands'tebe-

.

'Pqoefen. Slechts eene vonk was noodig, om den verdoofden moetlteontvlammen.
Reeds den volgenden dag ontvi
ng hi
jvanallen deverzekering,datzi
jzich overzi
jne

iaanknmstverbli
jdden,rd
'en vlaminken den eed vau trouw weder hazden afgezworen
6n'
W reitlA
waren,om wat er o0k gebeuren mogt,allesmethem tewagen (1). Nu
'

ttoog hl
J'., door de Haarlemmers, Kennemers en Friezen vergezeld, uitde stad en ver-

'sloeg eenegvootebendeYlamingen,welltehi
jnabi
jIlzllegom ontmoette.Terherinneringdezerbelangri
jkeoverwinning,werdde'
plaatsdesgevechtssedertIletAlannepad
yenoemd (2). D'adell
jk wasdeze heugell
jke mare doorgeheelIlolland verspreiden
bragtalles in beweging. .
beyt gafhetvoorbeeld.
totden algemeenen opstand.Onder
aanvoering '
van zekeren ocKsxBzho , 'een map van aanziens,A'ielen de burgersmet het

k-ri
jgsgeschreeuw :Ilolland,Ilollandl op deVlamingen aan,dreven hende staduit
en sloegen.ervelen dood (3). Xen wil,dataan dezeslagtingdeFlamlngstl.aataldaar
harennaam ontleend heeft(4). Genoegzaam indenzelftlentl
jdvermeesterdedebezetting
van Dordt-eeht',bi
jeenen uitvaltewater,x4eschepen te Ileqelmonde.qterwi
jlteland
slx.
osxwsvanPuttenmeteen groot.getalPoortersmeerdan zesmijlenvoortdrong,de
l'k evervielen verdreef,deplaatsin vlammen zetteen op
Brabandsche bezetting teV aalwç
den terugtogtGeertruzdenherg in bezitnam.neBrabanders ontruimden nuhet Holland-

schegrondgebied,enwerdenipoedigdoordeYlamingengevolgd.HetvoorbeeldinDeyt
gegeven, wekte de burgers van Lezden qp. Zi
j dreven de vreemdebenden ter
etatluiten togenin dennachtnaarGouda,om degi
jzelaars,dieGvxvan hen gevorderd
'
en hier bewaard had,metgeweldteverlossen. ln den .
vrocgen morgen tlrongen zj'
er met een vervaarli
jk kri
jgsgeschreeuw binnen,joegen d'
en 'verrasten Flamzngen.,

'

*e

(1)Mssls sToKz,.
'
D.111.B.V1ll.b1. 156-161.Dz BEK:,p. 108. De Klet'k lïfde'laage

.

èlanden ,bl. 196,197.

(2)J.z.tlxnls, 6'
/lrpp.Belg.Lib.XKVI.c.14.p.2i0. Cltron.de S pllgnf. in Al-uTszu
Analect.T.V.p.553

-

(3)XztlssTou ,D.111.B.YlII.bl.161.beKlerk vêr
f de laage landen, b1.1ù7. Ftagm.
refer.Chron.in MU TIIEIZnalect.T.1.p.62.

(l)Bltnzxpl7x,9.111,.bl.43,naarhet Goudscke C/lrpp.b1,91.
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DES YAbERLXX DS.
nog door den slaap bedwelmd , schrik in het hart en voerden hunne stadgenooten in 1300G
1339
zegepraalterug. eheelDevandsloeg0m. ln Schzedam bragtende.
vrouwen demanw

nen ia beweging en hielpen henin hetdoodslaan en verdrl
jven derVlamingen. Ook
in Schoonhoven geraakte de gemeente in opstand en hetvreemdekrt
jgsvdlk terstad
tlit. NlKoLAxs nan fcf', welke na zjne slaking uit de gevangeniste Nzeuwtrburg,doordeYlâmingenin hetbezitvanzi
jnen burghersteldwas,schoottne,om het
e

k

oproer te dempen. Dech men liet hem nietnaar het slot terug keeren ) en bele-

verde er zi
jnen zoon. Hiervan werd terstond'
berigtnaar Dordreehten naarwITTM
%an Scc-zl:#:gezonden (1).
De plotselinge omzwaai van zaken in Ilolland en de vlugtder Brabanders bragten
Jonkheer orlvan K laanderen,die zich te Utrenlttbevond,in de rootste verlegenheid. Op raad vanRzxEssz ,den zoon en naamgenootvan zkxvan Adn:.
vz'd, gehuwd met

sopulA,Erfdochter van zkx,HeerTan der Gpl/d:(2),voerhi
jmet.
een grootgetal
koggennaarGottda,waarzi
jn gezagnoggeëerbiedigdwerd,en voortslangsden:./::.:1
èn door den mond der M aae uitIlblland. Deze aftogt werd nietzonder groôt gevaar
'
en verliesten uitvoer gebragt. Voorbllkeelm ondeontmcette men llKoLtxs van P utten
m et de Dordrechtenaars. Er ontstond een hevig.en langdurig gevecht,waaraan ovx

zelf, zwaargewond, naauwell
jksontsnapte (3). Ht
j vervprderde nu zi
jnen togtover
het Ilollandeehe df:p naar de Grevellngen, tusschen Over/akkee en Seltoumen.
De burgers van Zzerikzee, wier moed door hetverbranden van het slot k ordendam ,

eene kleine halvemi
jl yan destad,en dathen zeerbenaauwde,z00welalsdoorde
'
opbeurenze tjding uit Kolland, gestegen was, rustten op het naderen der
vlaamsche schepen,in allcrjl vier of Ai
jfbodems uit, om den vjand het Toorbjvaren of hetnaderen van destad,langsdeGoumete verhinderen. Doch orxzelf
wenddeom , zeilde voorbi
jSelterpenleeen en.
verder tusschen.Zuzdheveland en Tltolen doorde ScâeldeopnaarKlaandrren($,Zoowarendandoordeonverschrokkenheid
'
en hetwi
js beleidvan tweeonsterfeli
jkemannen,wzTu ,vanScczaz.fdw ensxmoswAs1oi2
,

'

ran P utten j 1 eene enkele weelt geheel Ilolland en hetStleltt, behalve het slotK A'zn
t

oeim.

eScltoonhovenjvanvreemdeoverweldigersbevri
jd(5).Ha
kxxsTznz,dieongetwi
jfeldhet 13>

(1)MzussTgx.
z,D.111.B.VIII.b1.161- 166. llvyptcnpza,aant.op vs.1157,1175,1% 1.
W.wzzx, Sohetzeran hetZepes en Bedri
lf ran slKotAzsvan Putten,bl.'
37-44.
(2)Vzlwlz;,Naleez.op .
deFaderl.Sïdf.bl.152.
(3).HetGoudsche c/lrozl.b1.91. BltnzRouK,D.111.bl.46.
(4)XEtlssTeu ,D.111.B.VllI.bl.166-174.
(5)Yzlwu,,op wztawwla,St.111.bl.47,48. Bchetze,
p4p ltetfeeel en Bedt't
jf
' rcs5IK0-

'

.

tusvan Putten,b1. 46;47.
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13
10
30
39 meest ao Rnllandnbevri
jding had toegebragt, werd sedert degeeeelder Fll-ïztgen genoemd (1).
W ILLN verkeerde eyenwel te Zzerikzee steeds

eenen verontrustenden toe-

stand. Hetontbrak hem hieraangenoegzamemagt, om eene vermoedeli
jke landing
der Ylamingen afte weren of de stad te behouden, wanneer zi
j belegerd werd;
ook washetongeraden zich hier te laten insltliten. Hi
jbesloot derhalve naar #plland te vcrtrekken; daar zoude hi
j in staat zijn haar ingeval van nood te ontzetten, waartnehi
j zich op de plegtigste wi
jze verbond. Na BovoEw zzl van Ileraeke tot zi
jnen stadhouder en nevens hem JAx van A'r?zflizlgdzl, ofschoon aan
het geslacht der vAx BoRszLExs vermaagschapt, tot oversten Raad aangesteld te

7v.hebben,vertrok hi
jnaarDordreeht. Daarverwekte zi
jnekomstdelevendigstevreugBl
1o
3e
0i4
m.de en de geheele stadwerdverlicht(2). Ben volgenden morgen stroomdehetlandvolk derwaarts, en HAAMSTEBE kwam met een deelKennemers en Friezen. Wa eenig

beraad trok mennaarSeltoonhoven en belegerdehetslot,waardejongevAx KATShet
bevelvoerde. Htjverdedigdezich dapperen hardnekkig t0tdateenminderzeldzame
dan onedele vond der belegeraars hem (Ieed zwichten. Xen bond den ouden wlKolaAs
van fcf' aan een der stormtuigen en stelde hem als een schild vnor de belegeraars,
en aan het geschut der burgzaten bloot. Om den vader te redden , trad de zoon in

onderhandeling en bedongbehoudvan li
jfen leven,doch bleefmetzjnen vader'sGraven gevangene. De bezetting werd tegen eenige gevangenen, door wlKox-xas van fflf'

op Duzveland gemaakt,uitgewisseld (3).
Ondertusschen was ovl van Flaanderen meteene rootestri
jdmagtop nieuw v001Zierikzee gekomen. Wadat hi
j de haven met korenschoven had gedempten afgedamd, sloeg hi
j zi
jn heir om de stad, waar ten Noorden de Ylamingen en ten
zuiden de Zeeuwen zich legerden. Zt
j werd, vooralaan deNoordzi
jde,mettwee
blt
jden, welke steenen van drie honderd pondenuitworpen,hevig beschoten,dooh
bleefden belegeraars niets schuldig. Hetontbrak haarniet aan werptuigen ,welke onder

hetbestuurvan çqnen bekwamenmeester,den vjanden aanmerk-eli
jk natleeltoebrag(1)MEuRrs,Ann.Flandr.Lih.X.p.101.
(2)W antdaernewashuusen gheen,
Daennewastortise(toorts,fakkel)oflanteerne
Uutghesteken. XEtlsSTOU ,D.111.B'
.IX.bl.188.

Avi
j zien hieruit,datdegewoonte van illumineren hiertelandealvri
joudis,ofschnon merkeli
jk verschillend in dewi
jzevan uitvoering. Bijeen laterbezoekvan Graafwltux IIIteDordrecht,werd hethuis,waarinhi
jovernachtte,doorwaskaarsen verlicht. BztEx,Beschr.r.Dord.
1)1.752.

(3)XEusSTOKE,D.111.B.lX.bl.185-192.

DE S Y A B ER LA ND S.

23

ten (1).lnmîddels dachtwlxz
rlx ernstig op midzelen,om Zzerzkzeete ontzetten.In13
10
30
39
overeenstemming met den Admiraal REIwIER oaxxwrnx van Genua , die hem in naam

desKoningsvan Frankri
jk,zi
jne dienstkwam aanbieden,liethy
''heirvaartinIlolland
beschri
jven,terwi
jlGhlxAtnzvertrokkenwas,om metFranschebendennpdenbepaaldentjd
terugte zt
jn,ten einde debeTri
jding derstad tebeproeven. Geboden en ongeboden,
alles snelde te wapen. W zrI.Ex begaf zich naar Sohzedam , de algemeene vergader-

plaatsdeslegers9waarde ganscheRaad vanKolland Weengekomen was(2). Doch
GRIXALBI draalde n0g wel drie weken ; en zonder hem , met wien het plan van den
tpgt geregeld was, konde men niets nndernemen (3).

Het belegerd Zzerikzee werd middelerwijlmct mped en standvastigheitl vertledigd. De vrouwen zelfswerkten i
jverigmedetotbestri
jding dervjanden. Zi
jdroegen den mannen op de wallen steenen aan , bluschten brand ,r
uof haalden huizen om-

ver om'dien te stuiten,en betoonden waardenood het vorderde, eene manneli
jke
kracht en onverschrokkenheid. Talri
jk en hevigwaren deaanvallen derYlamingen.
Eens trachtten zi
j al de poorten te geljk te overweldigen,doch werden metzwaar
verliesterug geslagen. Kort daarop voerden zj naarde grachteeneverbazend hopge
Katte, van welke men de geheele stad overzien konde,damden de gracht op zeventien plaatsen en voerden de overige storm- en schutgeyaarten aan , om de muren te
breken of er pverheen te dringen.Ben geheelen dag , zpnder één uur tusschenpozens,

werd de stad door eene overgroote menigte volks bestormd (1). Velen waren aan
(1)XxtlssT0Kz,rD.111.'B.lX.b1.192 198.
(2)W zt
axzAx,D.111.bl.172,meent,datmen onderdezen Raadvlc> Ilolland,deEdelcnen
de afgevaardigden der steden verstaan meet. tBILnEEolzK,D.111.bl.49,daarentegenbegrijpter
onder dien Raad, welke ))door wlttzx 11 en l'
rtpvlsV op hetHof in den R aag gezeteldwerdj

))om regt te doen, enbi
jwie,in'sGraven afzi
jn,o0kdepolitiekeregering wasen geblevcn is
))tot nade Spaansche revelutie tne.h'enz. Vergelijk vzx wllx,epwzGzwzz:,St.111.b1.69-73.
Alg. &d#c1. d. y'
aderl.D. lI.St.1. b1. 485. Uitden hlerk derlaage landen,bl.198, en
szlix, B escltr.w.D ordr.b1.731,kom thetonsvoor, datde steden,op lastvan m ttzx, afge-

vaardigden naarSchiedam gezonden hebben,om aldaarmethem cn 'sGravcn Raad gezamenli
jk
overdebelangen deslandsteraadplegen.Dergeltjkebi
jcenkomstenvan alkevaardigdenuitdestedea
metden Graafen zi
jnen Raad in gewlgtigeomstandigheden?hebben ongetwi
jfeld reedsten ti
jde
van rtoalsY plaatsgellad. Zie vzw wlzx,t.a.p.bl.72.Jlg.Gesch.d.Faderl.D.II.St.1.bl.495.

(3)XEtlsSTnK:,D.111.B.IX.b1.192,198-202.
(4)XgtlsSTORE,zegt,.
B.1X.vs.433.
Dacrwasser welbighetale
4
T'
u:ehondertdusentten selven m ale

0f meer,ab icverstoet.
llrvpzcouc,op v$,456,gelnoftniet,datSTnKE dezeregelsgeschreven heeft. SltotltnlzK heéhtnor
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1X00- beide zi
jden gcsneuveld,tnen deVlamingen op nieuw moesten zwichten. Deburgers
1339 haalden.nu het koorn uit de grachten , en bezigden het voor beestenvoeder waaraan grnot gebrek was. Na zoo vele vruchtelooze pogingen verloor men de hoop , de
stad door kracht van wapenen te winnen , en een groot gedeelte des Vlaamschen
heirs keerde teleurgesteld naar huis. GrI behield slechts z0a v%l volks, als ge-

noeg wasom de stadjwelke hi
jnu beslootuitte hongeren, ingesloten tehouden
en zelf niet verdreven te wordcn. Den belegerden immers, hoe hoog de nood onder

hen mogt stjgen, ontzonk de moed niet(1). Hetgeluktehun op eenen avond de
groote Katte, die nabi
j de grachtwasbll
jven staan en alseen wachttoren bewaakl
wordt,dooreen vlammentlen pjlin brand teschieten. Tevergeefstrachtten de verschrikte Ylamingen dien te blusschen ; de waterdragers werden donr het geschut der

stedelingen verhinderd, wier bli
jden tevens brandstofen in de vlam wierpen. Deze
sloeg dan 00k zoo hoog, datmen haar tusschen F laardg'ngen en Sehzedam dui-

deli
jk zien konde enmen zich daarverbeeldde,dqtZierzkzeeeeneprooi dervijandeli
jke woede gewnrden was. wxttEx van de zaak en den hagcheli
jken toestan;
t
ler stad berigt, beloofde het op nieuw ernstig verzochte ontzet en zond bnde op bode

naarden Admiraal,dien hl
jmetbrandend ongedultlverwachtte (2).
Eindelt
jk verscheen de Ylootveogd met elfgalel
jen, en zzuA.
x pznRoouE metacht
en dertig groote schepen, tezamen metuenduizentlstrjdersbemand,van Calaz&,
in de#Jc:en t0tvoor Sclizedam (3). MfltrEx ontvinghen op de eervolstewi
jze,
schetsteden Admiraal eenvoudig maar trefentlden staatwaarin hj zich bevpnd,en
betuigde het tertrouwen dat hi
j in hcm stelde, doch bezwner hem tevens na-

alecnlgewaarde aan deze âeheel ongel
boji
jke opgave.D.1lt bl.50. GrlttArx:Grrzxr,vermocdeli
jk een ooggetuige,bepaalthet getalop m eer dan tachtig dMïzeld man. Zie B ranche dea
RoyausLignages,publiée par z.A.srcuox,Paris 1828.p.348.vs.9019. 00k ditnogzalonge-

fwi
jfeld overdrevenzi
jn. DeVlaamsche kri
jgsmagtwas echter groot genoeg,om (msmet nn-pEcopzh overhetgedagvan GrIte verwonderen ,,,diezoo veelvolks naarbuiten zond,om Zeeland

#)voorzich zelven tewinnen,en.ondertusschen zi
jn'Vader,Broederscn Vaderlandliet,cnoveraf,aan hunnen grootsten vi
jand,den scheonen:s1tI:s.>' Msusswu ,D.111.B.X.op vs.636.
(1)DedichterGtuRTzegtvan hcn:
Mèspour riensne sevoudrehtrendre,
Cildedanz,quisedeEendirent
La volentéDieu attendirent;

6éanzsoufrirentdeuleursmainte.p.119.vs.9051.

(2)MKLB s'pu ,D.111.:.IX.bl.203-223- 6ruaT)j.348,349.vs.œ51.
(3)Qrlzx:gecfteenemerkwaardirebeechrijvingvan dezeschepen,p.350,351,4!3.9082-9117.
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drukkeljk,om den togt naar Zzerzkzee ijlings te ondernemen (1). ))Ik en mjn1300volk zullen sneumelen '' is het antwoord des Admiraals, ))nf Zeeland in uwe han- 1339
,

den leveren'' (2). Nu riep wxLxax zi
jn volk hjeen, en tienduizend Hollanders,
zoo Edelen als Poorters, welke het zwaard hadden aangegord en bi
jwie zich later
een groot getal Friezen voegden, verlangdenvurig naarden strl
jd (3). DeHollandsche schepen, hoe grootoolt,werden echter, alsnietgeschiktvooreenen zeestri
jd,
afgekeurd, vi
jf slechts uitgczonderd op welke wzsrxx zich metzi
jne uitgezochtste
manschappen inscheepte, terwi
jl de overfgen op de bodems van I'zllltoovz onder
'sKoningsbenden,Gasconjers,Galici?rsen Potevinsingescheeptwerden (4).De vereenigde vloot stak nu den vi
jfentwintigsten vanHooimaand van Seltkedam af. Een 1304
hehge wind dreef echter welpra verscheidehe schepen aan den Hollandschen wal te*
rug , en eene kogge van Kaarlem verging. GRIMALBI en pEohool;z anlterzen in
de W oroez'z'e, en w xxzrEx voor Geervlot. Den volgenden dag bedaarde de wind , de
teruggedreven schepen kwamen opzetten en men ging weder onder zeil. Doch in het

(1) nAmiraut'?ditlentzz.
rcoxTE('sGravcn zoon,wiLl,zM'
)
)Bien savez l'ennuietla honte,
La destrucion,le domage,

Qu'en mefaiten mon héritage
Età ceus quisouzm0ihabitent
Cilde Flandres me deshériteljt;
Xihomme lige proprement
Sont o cuscn m on nuisement;

Grantterre0ntjàsusmoiacquise?
Et Ciricé ma vile assise;
Gldcdanz,quilàsedeFendcnt,
Nulsecoprsfors lemien nlatendcnt.
Parm 0icuidentestre délivres

Qentishoms,jàleurfautliyivres;
Nepeuventdurerlonguement;
Se là ne suiprochainement:

vs.9159.Sire,pourgicu etpour sagleire,
Le plus que pourrez voushastez,
Carilsseufrcnttrop delastcz.
Alezlà sanz atargement,
0u i1ssontpcrduz autrement.
Frans homs, cn vousaim 'espérance;
Qe n'aien nul autre ûance.
Vous estesmesdroizavouez,.
Zélandercndrcm epovez,

Qlzetouteaiperdueà délivre,
Se Dieu etvousnelamelivre.
... .

.

.

. -.. -

-P

ys.9176.Qentilde caer,loialpersonne,
A vousmerens,à vousme donne.

Fairemepovezduel(dueil)oujoye-''
QIJURT,p.352,353.

(2) ))Sachiez,sire,')ditl'amiraut,
Quilirefpontsanztermequerrc)
))Quededèlivrezvotretlrre
V ron:NPIISCe quenollsPourron:;

O moiet ma g.ent imourrons

Touz enscmble demortsou/ite,
0u vous raùrer Zélande quite. Grull:
r)
P.354.vs.9-184.

(3)GVURT,p.355,vs.pk10.
(4)6xqzRT,p.355,vs.9228. XEtlsSTOKE,D-111.B.1:'
.b1.227.
11 pztr. 2 sTrx.
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11
33
03
09
- Karingtliet veytraagdè een slorm van tlrie etmaleu op nieuw den togt(1). Einz
'kl@
g.k
lxugt.ecne gunstige gelcgenheidde vloot.e'
pdêZeeuw6chestl.oomen,(jj:hj.jjetjukomeu.
s'
4'i
J'eng waren (z).Op deGrdpdlïpges in hetgbzigtvanZ*'ï.
kJ::,ûntstakmenvuren
.

.

t)p de maslen t:t sein voo'
r de belegerdèn , welke dit met lichten op de torcm
heantw- rdden. 'sAndereu dàags regelde men de verdpcling'der vloot, dnch.tlepr de
siiltc verliepen.veértien dagen eer men , dtmr de Zonk
nem aae en om dèn hoelt5'as'
,
D r:f-

neh'
grgevaren,D?
,
ffrel#xd kondbbereiken(3). Op dbzenlangen en onvo6rzienenwatertogt kwam.men met de mondbehoeftpn niet ruim om , en eenigen voeren ter sltzik
AYeg', Om zieh daaTvan elderstevoorzien,terwi
jldeZceuwsche kapergverscheiden lfollândsche schepen , wellte voorraad navoerden, opbragten ,doch dit oek methvtverlies

van menigdkoggeen manschappen betaalden (:). Gvrva< F'
lcan#:rds hieldZierzs
=ee iagesloten,en wachttemeteen grootgetalschepen,den naderendenvjand af(5).
'sDkags na de komst dezer Arereenigde xltmt in de G/lf#e, bes
'loot men de Yla-

1O0v. mingen aan tetaslen (6). Men vormtle vier gmaldeelen. D: vonrhoede bestond uit
0a
;S
t-vi
ma
nd
J'ftien schepen onder bevel van w lsx-sx en Pzohoovz. Het tweede smaldeel bevatte

1304.een gelijk getal, doch hetderde slechtsveertien schepen. De galei
jen maakten het
vierdesmaldeelofde achtcrhoedeuit(1). DeYlaamscheschepen overtroffen in getal,
(1)MEtlss4ouE,1).111.B.IL b1.223-225.
(2)GvuuT,p.356)vs.9248.
(3)MEtlssroKz)D.111.B.1X.b1.225,226.
(4)MtussTox.
E,D.111.B.IX.b1.233-211.
(5)QVIARTjp.357,vs.9275.,bcpaaltdeVlaamsckevlootep ruim vi
jt
'hondcrd z:ogrgotea1s
kleine schepen 1

(6)MkusSTOKE,b.111.B.1K.J.)1.241. HrYDEEOPER vraagtop vs.850,wiehetoppcrbeveli)l
kkzen m crkwaardigen zeeslag gcvocrd lleeftj t
illxwtl)l, I'
EOROGUE ofMr
lLI.Ex ? Uit xEtls STORE, vs.

850.
-855; bli
e
iktduideli
jk) datdevlootonderbevelstondvan dezen laatsten. QI;IIRTdaarentegen noemt GRIMAIDI,vs.9312:
))l'
<miraletlidpurercïzl. En v3.10,006.
))qui sus ft
lua les rcddïcvs est Jlcdfre-''

l'
lrvoscopExyt.a.p.meent/)datwlftExjeerhi
j den Ti
jantlaantastte)den Xdmiraal)I>
EIIR:GtJ
:en
anderen raadpleegde,di
e meerondervinding hadden dan hi
j,tocn pasachttien:î
a
r
e
n
o
u
d
,
,
'
ma
ar
#
A)dat hetgeen men besloten had, alleen doorden Qraafofop lsGraven naam konde afgekondigd

worden-'' VAw M'IJN scllri
jrt het opperbevelder vlootaan Gxlxwtnltoe, ondcrwien mttEx ert
eEoltoovx de ccrstevlagoffici
eren zullen gewecstzi
jn. Naleez.op & Taderl.Sfdf.b1.171.
(7)Qvua:,p.358 vs.9309-9398. Xea viaithicrccn mcrkkaardigen uitwerk vcrslag valt
4*inrigting ea bemanning (
kr schepep

D E S V A D E R L A N D S.

2.
*
t

grgotte en bemanning, die der bondgeoooten (1). li
j l.
agen langs de banken en1300drev
en dwars over het vaarwater of diep (2). De '
grootste bodems waren vooraan jaga
.

gemlaatst met ovl aan het hoofd. Xen had veertigduizend man voor Zierêkzee en

eenige benden aan strand gelaten (3). De vereepigde vlootlag ten Noorden, de
Vlaamsche ten Zuitlen van Zierzkzee.

PEnltoorz met vierschqpen vooruitgezeild,kwam heteerstop den vi
jand af,doclt
geraaltte vast op eene banlt voor de stad benoorden de havqn, en moest den vloed
afwachten. Dus door vier der beste schepen verzwakt, werden de drie smaldeelell
weder vereenigd, de ankers voor en achter,
uitgebragt en de schepen zoo digt nevens

elkander gelegd,datmen van het eene op het andere springen ltonde. De galei
jen
bleven achter de vloot geschaard ; en opdatniemand in het gezigt des overmagtigen

vi
jands,aan vlugten lkonde denken,waren de .
kleine vaartuigen en schuitjesveggevoerd. ln deze stelling wachtte men de Vlamingen af. De vier vastzittende schepen
werden ondertusschen, zoo wel xan het strand als van boord, door de Vlaamsche arm.boogschutters hevig beschoten , doch bleven dezen niets schuldig. De vi
jantlliet een
of twee branders'
langs het strand ofboven stroom qptreltken , en daarna met de eb en
voor den wind op hen afdri
jven ,doch zonder gewenscht gevolg. W antterwi
jlzi
j zicll

bevli
jtigden hetgevaarafte wenden ,stalt de wind op enjoeghetvuurnaar deVlaamsche vloot, wellke hierdoor gront nadeel werd. toegebragt. De Vlamingen , wellte de

houding hadden aangenomen alswilden zi
j den aanval,
beginnen,keerden naar de ltust
terug, en de bevelhebbers tler vereenigde vloot besloten ditmaal te bli
jven liggen,
om den volgendendag den strjd natlruklteli
jlkte hervatten (5).
Omstreelts negen uren des avonds echter dreven de Vlamingep bi
jhet doorkomell
A'andenvloed,meteen groot getalschepen en onder eenverdoovendkri
jgsmuzi
jk onverwachtsop hen aan. Bi
j hetnaderen schoten zi
j uitgroote oestalen en springalen eene
hagelbui van zware pi
jlen (q'
uarrelen). WILL'
EX begroette hen uit zestig oestalen
en tweehondersl bank- armborsten. Toen men ell
kander naderbi
j kwam , wertlTan de
kleine bogen en armhorsten gebruik gemaakt. Duizenden pi
jlen en slingersteenen
,

vlogen,op de Vlamingen, wier ltoltetten en ltasteelen, welke zwaar bemand waren ,

ditgeweldigbeantwoordden. Een moedig,jongkri
jgsman Lse'riant)drong met'sGraven banier in de hand en door een aantaldapperen gevolgd , in het digtste van het

(1) VAxwlzx, Naleez.op de Faderl.#ï,
sl.b1.161(v). GrIIRT weidtuit over de schoonheid
der Vlaam sche schepen ,p. 363 ,vs. 9430- 9459.

(2)MkslssTol
tE,l).111.B.lX.b1.243,vs.868,869.
(3)GUIART,p.363,vs.9420-9435.
(4)HcvoEcopER,op xEtlssToxE,D.111.b1.245,opvs.905.
(5)GrzzRr,p.365,vs.9481-9590. MEtlssTox:,D.111.B.1X.b1.242-247.
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1300- gevecht. Alom riep men : Ilblland .
? Rblland .
? En welzra klonk het door geheel dè
1339. vlnot: HollandJ P ark

p.
? ln den beginnebehaalden deVhmingen eeàig voordeel.

k

Drie Spaansche schepen , waarop o0k Hollanders waren , werden veroverd en de man-

schappen over de kling gcjaagd. De t
'tri
jd werd nu algemeen en heHger. Pxphoocz was'ondertusschen vlotgeworden en nam nu harteli
jk deelin den slag. Piteen
zi
jner springalen trofhi
j op een dergrootste en schoonsteVlaamscheschepen, P0rgueilleusegenaamd,waarop zich vele ri
jke burgerszonenvanBrwggebevondeù,eene
koltet,tlienaarbeneden stortte en alleswaterin en onderwasgeli
jkeli
j'
kverpletterdè.
De Orguellleuae trachtte zich te wreken , en pzoaoovx znu welligt.te kort.geschoteù

zi
jn, indien nieteen Normandisch schip,La Jeannette, hem spoedig en van paste
hulp geltomen ware. Ntlkeerde dekans; hetvi
jandeljk schip wer.
dgeënterd, vem-

verd en de bemanning gedood. De geschutmeesters op de schepen der bandgennoten ,
ontstaken groote vuren en slingerden brandende houten nevens O dere bran/ toTo

onder de bijeengedrongen en strt
jtlende vi
janden,hetgeen hen in de vreesseli
jkdè
vçrwarring bragt, Twee schepen geraakten in vèlle vlam , die wedèr andere aanstRken ,waarop de overige afdeinsden. Het was nu middeo acht. 0p de vexenigde &lo/t
hield men den slag voor gewonnen , toen w zrxzzx berigt ontving , dat Nootdwu rts
xan hem af,de vgantl n0g de overhand had. Doch eerhl
j zelfterhulpkondekomen, was o0k daar de zaak beslist. De Vlaamsche schel n lagen hi
er en daar,
,
en op de banken vastgeraakt; hunne gesneuvelden en gewonden werd/: aah wal

gebragt. Bt
j de eerste morgenschemering, bemerkte men op een dezer schepo ,
digt bi
j wxxaLzxs smaldeel, den zwarten Leeuw en de be er met den gebodeerden stok (lamhel). Het was het schip van ovI zelven. Terstond zette mpn el
np aan onder hetgeschreeuw: ))#plland.
/Par%
jù.?Kolland.
? Slaat dood, schiet
t0e, hier is de vi
jand!'> Doch hetschip maakte dadeljk hettnuw waarhetmede
gemeerd was, los en dreefmetde ebbeweg. Afgematvan 4en stri
jd, verkwikte
men zich aan beide zjden dooreenekortstonie rust(1). Debelegerden eehterverkeerden nog steedsin depi
jnli
jksteonzekerheid overden uitslag de&gevechb,terws
de Ylamingen hun telkens toeriepen , dat hun Graaf doo; of gevangen en de v1*
vernield was, waarmede wel eenigen lachten , doch hetgeen de meesten met sehrik

cn zorg vervulde (2.)
De morgen werd op deoverwinnende vlcotmetgejuich en trompetgeschd begreet.
De vi
jand deinsde Zuitlwaarts af. Eenigen echler 4oegden zich bj hetHônan& he
smaldeelalsofzl
jdaartoebehoorden,dxh werden herkend, uifh'xnneà epengedro
(1)Grllar,p.369,vs.9590-9994. Xztls.sT0K:)9.111.B.lX.b1.2V-R
(2)MEs'ssroltE,D.111.'
B.lï.bl.261.
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ven, omjebragtofgevat. knderen poogden te ontzwemmen,doch wcrden door slin-1300.

gersteenen verpletterd; slechts een Zeeuwsch schip gelukte het, m etverlies van zign
mast, door het zwaar zeilen vercorzaakt, naar D uzveland te ontsnappen. Er is eenig
vermoeden , dat de Zeeuwen den Vlamingen ontrouw waren geworden , en dat men

daarom dit vaartuig ongemoeid liet vertrekken (1). GvIhatlondertusschen versche
benden ingescheept en zich ten stri
jtl gereed gemaakt. GRIMALOIoordeelde het nu
raadzaam hem met de galei
jen,t0tn0g toebuiten.gevechtgebleven, aan tetasten.
Straksloopt hi
j met zi
jne elf ligte, doch wel gewapende en bemande b.odemsop
hem aan en maakt, na een hardnelkkig gevecht, zich van drie verstrooid liggende
Ylaamsche schepen meester. GvI, stoutmoedig ondanks dit verlies en de vlugt van

een gedeelte zi
jner vloot, rulttzi
jnelaatstestri
jdltrachten bi
jeen en vaartmoedig tusschen de vi
jandeli
jke galei
jen. Hevig en moorddadig wordt de stri
jd. De schutgevaarten verspreiden wederzi
jds dootl en vernieling. W eldra vecht men boord aan
*

yoord , bogen en slingertuigen worden m et zwaarden , lansen en gocdendagsafgewisseld ;
men vecht man tegen man. Eenige Vlamingen springen zelfs aan boord van (mlx-kl-ox,
doch worden spoedig afgemaaltt, De smaldeelen van w zLtEx en pznaoovz komen nu

opzetten onder het kl
-i
jgsgeschreeuw van:M onjole.
? Calaze.
? Normandiè..
, Fotland.? De verschrikte Vlamingen, van alle zi
jden aangevallen, verliezen den moed;
een aantalhunner schepen wordt veroverd en er eene vreesseli
jke slagting op aanerigt. De overige vl
ieden; GrI ligtnog slechts metvi
jfbodemsvereenigd op den
stronm. Na hetlkappen van zijn kabel gaatht
jonderzeilen loopt,bnderhetgevecht,z0okortlangshetboordvan degaleidesAdmiraals,dathi
jhem aan die zi
jde
deriemqnverbri
jzelt. Doorden Eaauwen wind endoorgekomen stroom ,dri
jftde galei
tles Admiraals het schip van w lrrEx voor den boeg , en daarna o0k datvan Gvx.

GcI, schoon doorallen verlaten,stri
jdtmetleeuwenmoed. Eindeli
jk entertdevi
jand,
slaat alles ternederwattegenstand biedt, enài
jschtden Rooden Leeuw vanIlolland
in plaats van den Zwarten Leeuw van F laanderen , welke nedergehaaltl en vertrapt
wordt. Grz moet zich gevangen geven; hi
jwordtop degaleidesAdmiraalsovergebragt en l
aternaarF'
rankrt
jk gevoerd (2).
De zeeslag duurde vanvesperti
jde totover middernacht,en vervolgensvan den saqr-

(1)MEuats, Jnnal.Flandr. Zz3.X.p.104. Hvvpzcopo , op xEtls szoKt,D.111.bl.345,
wien mlmxltolzK,D.111.bl.57,volgt.

(2) Mztls s'oltE,b.111.B.lX.b1.262-273. QrIART, p.385,vs.9994-10,443. D:szxw,
P.106, 107. MEv>mrs,Annal.Flandr.Lib.X.p.103, 104- Over Letgevangennemen van Grx

ran Flaanderen zi
jn degevoclensverschillend. W ILHELMrSPROXRATOR,p.565. DE:ZKA,p.107,
de Alcr;-uitde laage Ztr,
?l#e?1,bl.200. J.A.tzynls, Chron.Bel
g.Zïâ.XXVI.c.16.p.241,
Hzo.
k,p.230mcldtn,(latGrIdoor dcn ldmiraalwerd gevangon geno:nen. M:tlss'
rex:,B.Iï s va.

1339
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l3oo- gensiond tot tlen middag toen orxzich gevangen gaf(1). Van wederzjden vasmet
1339.
,
de uiterste hardnekkigheid en woede gestreden. Het getal schepen en manschappen ,
wclke deel gan dien stri
jd .
namen, isevenmin tebepalen alsdattlergesneuvelden of

gevangenen,en derverloren schepen.Hetverliesza1zeeraanzienli
jk,en ongetwi
jfeld
aan de zi
jtlevan ola hetgrootstç geweestzi
jn(2). De geluklkigeuitslag van den stri
jd
werd doordeHollandersaan degalei
jen toegeschreven,dewi
jlzi
j,de achterhoedeuitmakende,aan deldeine vaartuigen, metwelke debloodaardsgewoonli
jltentsnappen,
hetvlugten beletteden (3). lM Vlamingen integendeel pi
jten hunne nederlaag daar*

1310-1320,ontkentditronduit,enstemthierin metGUIKRT,vs.10,432- 10,443,overeen.'Hi
j
vcrhaalt,datuvlzich aan wlttEx .
heel'
t overgegeven,doch datde verbitterde Hollanders den Vla-

ming willendedoodslaan,hi
jveiligheidshalve ep degaleides Admiraals oxergebragtwerd. Verg.
IlvvnEct
àliR,op vs.1323. Eenigzins komteok dit evereen metGvlta:,t.a.p. DeFransche Dich-

terzegt welniet, datGvlzich aan wltuxovergaf,maardathi
jdooreensoldaatvan I'
EDROGrEgcvangen genom en werd, welke hem niet kende. Een bevelhebber desldmiraals ecltter herkende

hem ,ontrukte/leplaanltetgedrang (litirehorsdelapressc)envoerdehem voorGlllxàtolinwiens
aleihi
jbleef. L.v. V:I-TIEM, ipsgcli
jks een ti
jdgeno:t, zegt slechts,datGrl gcvangen werd,
s%
p.Ilist.B.lV.c. 67.bl.302.EvenzeohetGouhcltChron.bl.95.welk erechterbi
jvoegt,
dat Grlaan den ldmiraalgegevenwerd,veordeschadewelkedezegeledenhad.C1ll.on.deSpllczlfin
= TTUAU A nal.T. V.p.555,welkc dezelfde Ls a1s vEtoEywlh's6'Ar/n. r.Ilolland,daarentegezt

vcrhaalt,datGrIinllet laatstevan den stri
jd doorwltlaEx wcrdgevangengenemen,maaraan den
Admiraal,om de zoo even gemeldc reden , werd uitgeleverd. llEvEl
lrs,H,
?z'1cl.Flandr..
Zz3.X.
p.104,en oholi
nE(
)nExs:,C'ltron.d.Flandr.p.232,verhalen slechts,datGrlin lmnden desldmin
raalsgeraakte. Verg.HrvnEcopEx,op MEus sToR:,D.111.Ll.272.vs.1323.

(1)MEussTol
kz,D.111.B.X.b1.349.vs.26- 40.
(2)XEtlssToKzen GrIARTgeven hetverliesaan schepenen manschappen in dezen stri
jdnietop.
DE BEK:,p.107, berekent het verlies der Vlamingcn op 10,000 gesneuvelden,eene ontelbare

mcnigte gevangenen en 1100 schepen benevens90 prachtige paveljoenen. EI1a1sofditverlies
niet groot genoeg ware, brengt de A îeri- ran de laage Landen ,b1.200.het getaldergesneu-

veldeVlamingen op 100,000,en het Goudsch Aronî
j'
kje, b1.95, op 148,000!! lnhetaantal
schepen komen beidemet DE :EKA overeen. Scllvzalcs.
vraagtin zi
jn Toetssteen,b1.269,waar
zulk eene overgroote scheepslnagt en de vloot der bondgenooten, dienaar OE SEKA,p.109,uit

350oorlogschepenen5 galei
jen zou bestaan hebben,tochwelkondengelegenhebben? Een Qentscll
Kroni
jkschrijver uit de 14eeeuw bepaalthetverlies der Vlamingen slechtsop 1000 man. Zie
xEvuvs,Annal.Flandr.Lib.X.p.104. Hiervoren isgebleken ,dater 44 schepen waren. Men

kandusopmaken,dat I)
E BEKA zi
jneopgave tien maaltc grootmaakt. IndatgevalkomtLi
J',
metbetrekkingtothetaantalgesneuvelden,eokmetdenQentschenKroni
jkschri
jvervri
jwelovereen.
Dock waarschijnli
jk zullen deVlamingen hetgetalhunner4'erslagenen verkleindhebben. Naleez.
op de raderl.Sïdf.bl.172.(v).
(3)Xzl-lsslox.
l,D.111.B.X.bl.351. l'
IrvoEcel'Eu aldaar,opvs.59.
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4Rn , dat hunne schepen niet ellt voor hunne eigene ankem lagen , maar twee aan 13p0twee, of meer, aan elkander gemeerd voer hetzelfde anker; en dat de touwen des 1339-

nachtslistigli
jk, en zoo men geloofde,dooreenige Zeeuwen, die Gv1meer uitvrees
41an uitliefdeaankleefden,gekaptoflosgemaaktwaren (1).
Zoodra ovzgevangen genomen was, hadden tle Ylamingen Z'
lerzkzew verlatfn ,.en tle

Poortershunnelegerplaatsgepluntlerd(2). Smedigtlnden ook de zegevierendebentlen
aan land en ruktenop de vi
jandelt
jlke tenten aan,in welke zi
j echternietsdan ll
jken
vonden. Xet(le uitbundigstevreugde en eerbewi
jzingen werd wzsrlx metmjn gesrolg
en medehelpersterstad ingehaaltl(3). Ht
j was in zeventien etmalen niet,uitde wapenen gepeest($. De gevangen Zeeuwsche hllingen werden ten dood veroordeeltl;
tweevan hen, de Ridder llBxbhm ZVFFEL en deschildknaap wxsrvx bp LA>oz (soxw
Grs) onthald , en sommigen op een rad gelegd (5). Eenigen, welke ov'er zee
trachttente ontvlugten,werden achterhaalden methtm slip in dcngandgeboortl(6).
Xen rustte twee dagen uitmz trok den derden naar de duinen j Avaar nng w el zes
.

tluizend gewapende Vlamingen zich verscholen hadden, tereijl't'
wee galejen, op
last vanwlLLzx., langs het stratd kruistenj om htm het xlugtea tebeletten. ;j'
gaven zich zonder tegenstand geyangen en werden. naar Zierkkxee gevoerd, van

waarzi
jmetvrouwen en kinderenin kloostersen lkerlktn verdeeld wefden (7). W'zw(1)lldusverklaren wI
jonsdeplaatsbl
j xEvzhrs,Jnnal.FlJ9lJ?..Lib.X.p.104. ))lletaanecnhechtenvan schepen''zeg'
tcen onzerkundigstczce-oëcieren,dlcn wi
jmver ditpuntraadplcegden, ))om daarmede- hetzi
j aloI'niettegen een vi
jand - temanoeuvreren, kan slechts irt
enkelezeerhl
izonderegevallen,a1sonderanderen bijeenaanvalop ecn ka:teelaan land.
, plaat:
hebben. Ten anke'rliggendekancen schip een anderop zi
jdeschietcn,om erzich aanvasttema1en,en dustezamen - bi
j stilweder althans- vonréén ankerteliggen;en daarop doeltxuls
STOKE,vs.1217. DeopgavevanMEvExrs,omtrentdewi
jzewaarop deVlamingen hunnenederlaag
vcrklaren,kan mede doelen op hetkappen dermeertouwen waarmedcde schepen, die geen cigeu

ankerin den grondhadden,aan deanderevastlagen,cn waardoorzi
j.aan hetdri
jvenlœaktem':
(2)MxussTexf
t,D.#1.B.X.b1.3I7,348.
(3)GrlAx',p.402.vs.10,444-10,154.
(4)Mulsszou ,D.111.B.X.p.356.vJ.155(5)5VltlIEtMrsI'ROCITAATOR,p.566.
(6)QrzlAT,p.403.vs.10,476- 10,182.
(7)XEtlsSTOU ,D.111.3.X.b1.367-370.GrIART,p.402,vs.10,456- 10,465,wclkcsleclltx
A'an 1515 gevaqâen Vlamingen melding maakt. Het alt
ijd vergrootend Goudsck 6'
&,dl#l.jebe.

yaalt ditgetal, op 16,000!b1. 95. Trouwens het verhaaltook,datGvI mettweem aalhonderd
duizend man Zierikzee bclegerde)b1.91,en datbi
jéénebestorming van diestad?de Ylnmingea
18090 man vcrloren! b1.:1t
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1300- LEx bood ltort daarop allen uitgeweltenen en afvalligen,indien zj terugkeerden,be1339.houd van li
jf en goed.aan, onder verband , dat die ballingen wellte men reden hatl
baven anderen te wantreuwen , zich vaoreerst in deze of gene stad zouden vestigen ,
waar men een wakend 00g over hen houden kontle. Velen maakten van deze gunst

gebruik en zwoeren wxlzLxx hulde en trouw (t). Inmiddels begafzich wxLtEx naar
M zddelhurg ,waar m en ophetberigtder overwinningvoorZiel-zkzee,deVlaamsche be-

zetting gevangen ofverdreven had. Hi
jwerd met delevendigste vreugde ontvangen
enhielderzichveertiendagenop,terwi
jldeafgebroken murenuithetpuinen de steenen van eenige omgelegen sloten of burgen werden opgehaald, zoo dat de stat
l thans

genoegzaRm tegeheenenovervalverzekerdwas(2). Hi
jtrolttoen naarZierikzee,oRxMALBImetGvIvan Flaanderen naarBoulogne,enpEoRooa naarCalaiaterug.(3).W ltlalx echter bleefnietlang in Zeeland. RExEsszen zi
jn aanhanj,onderwelken
tlb zoon des Heeren van J matel, AhEwn ran 'ezldàpp' , uzhxAx van /Fpcrd6s en
zAx van der Leede genoemd worden , bevonden zich n0g in Utreeht. Hoewel hun

aanslag, om hetontzetvan Zzerzkzeeteveri
jdelen,mislukten allehoop op Vlaamsche hulp vervlogen was,trachtten 'zi
jzich echterhiernog te stl
jven. W lLI,zx besloot. hen in deBisschopsstad te overvallen ,en begaf zich met eenige benden naar# pl-

land. RExzssz vlugttein alleri
j1metdezi
jnen naarde LektegdhoverBeuziehe- ,
waar z#
l@met eene schouw wilden overvaren. Doch twee jongeEtlellieden uitden
omtrek met eenige ewapende manschappen op hen aanvallende, sprege,
nzt
jmet
driftin de schouw ,welke omkanteldp en zonk,zoodatzi
jallen verdrtmlten (1).
1304. W ILLEM bevond zich weder in Zierikzee, toen hi
j tle ti
jding van het overlt'tlen
zi
jnsvadersontving, welke den twee en twintigsten van Oogstmaand aan eene kwi
jv
nende ziekte was bezwelken (5). Xen pri
js'
t de godsvruchtvan dezen Vorst, zi
jne
wjsheidin denraad,zi
jneopregtheid,ootmoeden goedhartigheid,doeh laaktzoo wel
-

(1)Mztxsszoxz,D.111.B.X.bl.365-367.Verg.mtoxhnxzK,D.111.b1.61.

(2)Mulsszox.
E,D.111.B.X.bà 371-381.Bllzl
zRn-' ,D.111.b1.56,>sluituitMzl
-lssTou ,
s'

D. 111. B. X.b1. 358- 365,dat dem uren van Middelburg ,op lastvan wzttzxzelven ,vmeger

waren afgebrokem llln-oEcopla daarentegen meent,dat dit op bevep van ovIvan Tlaanderen
eschiedwqà. Ziezi
jneaant.B.X.opvs.213,231,231,238.
(3)QruaT,p.404.vs.1016-10495.
(4)MzussTou ,D.111.B.X.bl.381- 385.W ltuEtxrspRocrRzToap.5œ .XEvERrs,Annql.Flasdr.
Afâ.X. p. 105. Teregt verwerpt Hr,
YnEc:1IR het verhaalvan denXlerk .
/@1de laage Lczltles ,
'
#
bl. f00, 201, dat z:x ran Aevdïzl
g/le- , Heç.r s'an knilenbltrg, ResEssz te'tkenvoer, aantajtte
en versloeg. Ziezi
z
'ncaant.op.xs.548.B.X.

(5)XEusSTOK:)D.111,B.X.bl4393,405-407.
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zi
jne zuchtvoorhetspel,dathijc&oo&vld:,alszl
jnete grpotezachtheid,en.wil,13
13
03
09
dat hj zich zelven en den lande vele rampen zou bespaard hebben,indien hi
jde
weerspannige Zeeuwsche Edelen , met name de vAx soasxrxxs, strenger behandeld

hàdde(1). Van anderennogtanswordthem nagegeven,datltzefelxcr:en lpee (2);
en voprzekergetuigen zi
jnedaden,dathj geweldigenoch slawemiddelen schroomde,
indien hi
j zi
jne oogmerken kondebereiken. Hj werd teFalenoéenne. in hetkoor
derDominikanerkerk bjgezet,alwaarop eenemarmeren tombezi
jn grafschriftgelezen
wordt (3). Behalve wlslzzx, zi
jn opvolger,liethI
j nogtweezonen na;zA>,Heer
van Beaumont,een dapperen degen, en uzxpRxK,Domheer te Kamerç
jk, nevens
vier gehupde dochters en eene, welke de kloostergelofte had afgelegd. Zi
jne gemalin wasœzrlppz van Lzmhurg,dochtervan UE>BRIK, Graafvan Ll4zeznlvrg;zi
j
pverleefdehem zeven jaren (1).
Bi
j 'sGraven dood had wzLtxx ruim achttienjaren bereikt. Hi
jwerd terstond in
Zeeland gehuldigd, en bezwoerdehandhaving van dekeuren en vri
jheden dersteden (5). Xet hetzelfde doelstak hjovernaarDordrecltt,en trok voortsnaarSchzeJc- ,Deyt,Leg'
den en Ilaarlem. Alcm nntving en deedh1
jden eed4anlrouw,en
vernieuwdc de leencn. TeJlkmaar ontbood h1
j deW estfriezen,welkehem huldigden, doch het bli
jkt niet, dathj hen ietsbezworen heeft. Hierop keerdehj naar
Zeeland terug,waarzt
jnetegenwnordigheidop den duur,naarhetschi
jnt,hetmeeste
gevorderd werd (6). Van de Ylamingen had men echter op datti
jdstipweinig te
(1) MEussT0KE,D.111.B.X.bl.401- 405.
(2) XEtlssTol
kz,D.111.B-X.vs.821.
(3) De Klerk vfïf de laage Landen,b1.202. ln hetaldaardoorvzw M1E:1smedcgcdecld
grafschrirtwordt H olland,een land nplain de A ïcied&e''genoem d.

(4) De Alerâ ran delaageZc?ldcl,b1.187,203 en ux xlEms aldaar(2). Yzxoovzsozux, chron.w.Ilbll.bl.363.

(5) MEtxssToK:,D.111.B.X.vs.869.zcgt datMqttzx:
k

-

,

in Zeelanthadde gedaan

M anscap, en hulde ontfaen ,

waaronderuvvn>:colia,bl. 408,verstaat, nonderlingen eed vangetrouwheid,dieeenewederzi
jdsche belofte van bescherming insluit-''Datna detwaalfde eeuw ,Graafen Volk elkauderwederkcerigtrouw en hulpezwoeren,isreedsaangemerktindeJlg.6edcâ.d.Fcderl.D.lI.St.I.b1.483,484.

(6) M xusszoxz, D.111.B.X.b1.407- 410. Hvvnxcnpx:,op vs.904. V.mzals,Charterb.
0. Koll. D- lI. bl. 42- 44. Y.p.:EXGH, Gedenkst.tot ophelder.der NederL Ge:ci.,b1.93.
jkbli
jktuit
De svestfriezen zwoeren eenigejaren later Graal AvlttEx op nieuw getrouwheid,geli
uxxahxs,charterb.r.Holl.D.lI.b1.78,80-82. Hi
jverleende lzun korthieropeenigewor'
egten,T.Ml>mlst.a.p.D.lI.b1.89.

11 rzzs. 2 sTrx.
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11
33
03
09
- duchten. De oudeGraafocIwasoverleden,zi
jnzoon ennaamgenootinFranscheboei
jen,
..

even als zgn opvolger ltoBym'
r nan Bethune,die zich de vredesvoorwaarden moestlaten

welgevallen, welke Koning rzlzlps hem verkoos voorteschri
jven,zoohi
jooitzi
jne
Wi
jheid wilde verwerven. Renegoumen was in den oorlog van Frankrç
jk tegen
K laanderen gemengd; en daar men alde wederzi
jtlsche bondgenooten in den vrede
wilde omvatten ,werd ook w zxaLEx llI, als Graafvan Ilenegouwen , hiertoe te Jchie&

œvr Orange genoodigd,terwi
jlhi
jtevens zi
jn huweli
jk metzzu xz van Fclpf',eene
verloofd,zoude voltrekken (1).
Hi
j voorzag Zeeland van eene genoegzame kri
jgsmagt tegen de mogeli
jke aanslagen
nicht des Konings en .reedssindseenigen'ti
jd aan hem

der weerspannig gebleven ballingen , en nam toen den weg over Bergen op Zppz?zdoor

23v krahand,vnaar Henegouwen. Hj vond zjne bruid in de abdi
jvan Longpontin
Bloeim.Pg.
eardzè.,en werdhierdoordenBisschop van souaon.inden echtvereenigd (2).
1305
Terwi
l.1 oraafw xsssx zich inFrankrç
jk ophield,ontstonden in Ilolland geschillen;
naareenigen daaruitvoortvloei
jende,datonderdeverwarringendierti
jden,onbekende
personen zich p'ndsen elders.gevestigd hadden,welke.om vTi
jdom van schoten tolte
genieten, zich op hunnen adel bçriepen, zonder dien behoorli
jk tebewjzen (3).
.

Naar anderen ontsproot het geschil'uit eene bepaling van zAx 11, dat degeen ,wien
Schepenen schot- of belastingschuldig oordeelden , schot betalen zou ; en z0o iemand

beweten wilde, tlat hi
j hetnietwas,de Graafdaarover beslissen zoude (1). Hiertoe nu rekenden de welgeborenen (Nohilen) of schotvrijen zich niet verpligt,
terwi
jl de schotpligtigen ofgemeente,zich op 's Graven bepaling.beroepende,daarop
ten sterkste aandrong (5). Tot slissing van hetgeschilriep GraafwII-X-EM,kortna
O11v. zi
jne terugkomst, een aanzienljk getal der voornaamste Hollandsche en Zeeuwsche
o
g
s
t
lnaandEdelen,zt
l.ne mannen,en vele Schepenen uit de steden van #pttcz?# eu gootapgj te
'&Ilage bi
jeen. De verleende voorregtsbrief werd ingetroltken,doch bi
j nader be(1) Mzus sTou , D. 111. B.X,b1.410, 416. Hrvnzcolea aldaar op vs.1018. XEuRrs,
A nnal.Fland.Lib.XI.p.109. xl'oroxGnEl
tsT,Cltron.de Flandres,C&..141.p.233- 235.

(2)Mktls sToKE,D.111.B. X.L1. 411- 418. Xetdezegebcurtenisen eene ernstige,welmeenegentienjarigen wltsxx,wicnhi
j zi
jn werk opdraagt,eindigtxEussToxx
zijne Kronijk.
ncnde toespraak aan den

.1.bl.65- 71. Verg.A lg.Gedc/l.d. Fcderl.D.Il.St.1.L1.496.
(3) Blto>mmzK,D.1I
(4) v.xxsuls, cltarterh..
v.#/11.D.lI.bl.33. Debriel'isvanden 14vanOogstmaand1303Dathetdaarin verleende voorregt reedsdadelijk aanleiding tottwist gegevenhad,bli
jkt'uiteen
andcrenbriefvanden12van Wintermaanddeszelfden jaars,b1.48.

(5) k.uvl:?Ki&t.$ Rollzé'lccfdreg.D:IY.bl:83-85.
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raad vastgesteld,))datzi
j,dienietbewjzen konden,edql vaq Afkomstte 4i
jn,schol11
33
03
09
moesten.betalen metde gemeenten (1).,'
Het vredesverdrag, waarover Graaf wxLlzlx naar Frankrê
jk. w&s gereiqd, was
tusschen hem , den Hertog van Brahand en den Graaf van F laanderen , den tweeden
.

van Oogstmaand tot stand gebragt. De wederztjdsche gevangenen.waren geslaalkt, en 1305
alzoo Bisschop ovz van Utrecht en de jonge ovx van Klaanderen ontslagen geworden (2). W lrxœx wasin ditverdragbegrepen voorzoQveelHenegoumenbetrof,maar
ntet met betrekking totIlolland rn Zeeland (3). GvIvan Klaanderen noch zl
jne
zonen hadden zAx 11 voor Graaf van Ilolland en erfgenAam van zA> I erkend , wien
.

z1
j, als grootvader en ooms,nader in den bloede bestonden dan Avzxxzs,de zusterszoon van wxxzxzzx II. Zl
j beschouwden Ilolland, door het kinderloos overlt
jden van
ztxI,aan hetRi
jk, en Zeeland aan hen,den middelli
jken leenheer,vervallen (1).
ROBERT lll, thans Graafvan K laanderen , besloot uit dien hoofde den oorlog tegela

wzrzrEx, a1s Graaf van Ilolland, voort te zetten en bragteene groote krtjgsmagt
bi
jeen. Zi
jnbondgenootdeHertog van Brahand trachtte eenen vredetebewerken(5),
Doch in gevolge eener overeenkomstvan zA> 11metden Koning van Frankrù'k in
Swaafhonderd zeven en negentig aangegaan ,mogt de Graaf van Holland , znnder toe-

stemming vAn den Franschen Vorst, gcen vrede metKlaanderen sluiten (6). Deze 9 v.
oimk
jax
Soestèmming werd door wltLzx gevraagd qn verkregen (7). ROBERT eischte nietHo
slechtshetleen van Zeeland Jdlp4wzer Scâelde,maarook zi
jn aandeelinverscheidene
Grafeli
jlte landen en goederen in Ilolland en Frzewland (8). Daarentegen werd
de schade, welke Ilolland van de Vlamingen geleden had , aangevoerd , en de ste-

den bleven nietin gebrekedie op tegeven (9). Xen lietde slissingdesgeschilsaan
(1) V.xlERls, charterb.m.Iloll.D.II.bl.48,49. Verg.Ktrxr,Sïdf.d.S /ll.Staat&reg.
D. IV.bl. 84.

(2) V.n.BESGU, Gedenkst.bl.94.
(3) MnlRrs,Jnnal.Flandr.Lib.Xl.p.109. o'OvnwuERsT,Cltron.etHzl/tcl.deFl<>.
#re:.
#
P. 234- 2V .

(4) Yerg.mtnxRnxzx,D.111.bl.71-75.
(5) Mlïr
urs,Annal.Flandr.Lib. Xl.p.110. n'OrpEG% RsT, Ckron.ef A nnal. deFlandr.
6h.142.p.235.

(6) WAOEwAAR,D.111.b1.186. Verg.sltozRma ,D.111.b1.75.
(7) V.xlERls,Charterb.m.Roll.D.II.bl.57,58. KtrzT, Hi&t.Crit.Com'
.#:31.T.lI.P.
II.p.1023. Verg.slsozllnzzK,D.111.bl.75.

(8) n'OcnxGll>ms:,chron.etAnnal.deFlandres,Ch.142.p.236.
(9) VAx mElxs, charterb. p. Roll.D.lI.bl.58-61. Verg.KLUIT,H%'
&t.Crff.Com.Holl.
T.1.P.II.p.382,383,
5+
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1300- scheidslieden ; Bisschop Gcx van Utreeât en oAcTEIzh de J#c/lll/z:, Connetable van
1339

.

Frankrùk, aan dezi
jdevan wxrux; zAx en orxvan Flaanderen aan dievan RosEaT(1).Deuitspmakvolgdeniet,en allesliep uitopeen bestandvoor vierjaren(2).
Beter slaagde men in eene onderhandeling m et zAx 11 van Braband. De Hertog
deed nu geheel en volstrekt afstand van alle regt op hulde ofmanschap wegens Zuid-

N@fJ.,,#, welk ht
j aanmatigend beweerd had; maar bedong daarentegen, dat de

10
Gr
asmv.Hollanders, welke hem
.

in den laatstenkri
jgstogttegenEollandgediendhadden,inhet

1307 bez'.
it hunner verbeurd ,verklaardegoederen zouden hersteld worden (3). Hiervan waren

zi
j echteruitgesloten ,die aan den moord van rxzohxs V deelgenomen hadden;en den
volgenden dagverbonden zich de Hertog, zAx en orxvan K laanderen , nevensBisschpp

GvIvan Utreckt,hen zelfsbuitenhunnelandentehouden (*). Eenigen tt
jddaarnaverleendeHertegzkx den Dordrechtschenkoopliedenvmjgeleide,teneindezt
jonverletinzjne
z8
f
.
S
t
a
t
e
n
ko
nd
e
n
ha
nd
e
l
dr
l
j
v
e
n
(
5
)
.
On
ge
t
wi
j
f
e
l
d
z
a
l
d
i
t
d
o
o
r
e
e
n
e
g
e
he
e
l
v
r
i
j-enopenstelling
om ermaanddeshandelsvanwederzt
jde gevolgdzi
jn. Xindergunstigwaren,in ditopzigt,debetrekkingen met Engeland dan met Brahand. De Engelsche kooplieden klaagtlen over de

kaperi
jen der Hollanders, en de Hollanders over hetberooven hunner visschersdoor
de Engelschen. Bezendingen en onderhandelingen hielden de vereFening dezer ge-

schillenjaren lang'slependezondereenen beslissenden uitslagop te leveren (6). Even
4 v. vrucbteloos werd door .Koning zova.
ztb H van E ngeland op de uitkeering der bruidsSlagtm.

giftaan zi
jnezuster,deGravin-weduwevan zAx Iverschuldigtl,aangedrongen (7).
Onder deze bemoei
jingen waren devierjaren van hetbestand tusschenKlaanderex
en Ilolland verloopen. Het schjnt, dat reetls vôôr het einde van den bepaalden
ti
jd, de vi
jandeli
jkheden hernieuwd waren. lmmerstoenKeizer uzl'llltlK Vll, bi
j

(1) Vzxxlnls,Charterb.r.Holl.D.I1.bl.57.
(2) n'oroxGusRs:, Cltron. etAnnal.d.Flandr.Ch.142.p.236. MxnRrs,Annal.Fl> #rLib. XI.p.113. W AGZXAZR, D. 111. b1.186.Con; Ktru,Hist.Crit. Com.Holl.T.1.P.II.

LDERDIJK,D.111.bl.75.Ineen hriefvan den 17 van Slagtmaand 1306,bijv.n.
P. 383,en :I
M RGS,Gedenk&t.bl.100,verzoekt debevelhebber vant D ouai,in naam desKonings vanFrankri
jk,den Graafvaa Flaanderen,eenigen Hollandschenkooplieden degoederenterugtelatengeven,
welke hun de Vlamingen ontrqefd hadden , en de m isdadigers te straFen-

(3) V.xx>mzs,Charterh.r.,Roll.D.II.b1.63.
(4)V.n.:ZRG,,GedenkA.bl.102- 104.
(5) V.xwxz:,Charterb.t,.Holl.D.II.b1.65.
(6) W AG:wAZR,D.111.bl.187-189.'
(7) %.mozea Ckarterb.m.Roll.D.II.b1.69.
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gelegenheid zi
jner krooning teJken, beproefde beide Graven,aldaartegenwoordig,11
30
33
09
totvredetebewegen,konde hi
jhen slechtshiertoe vnoreenigeweken verbinden (1).
Thansviel AOBERT meteenegrootekri
jgsmagtin Kenegouwen,waarhetwzLI,zx aan 1310
geeneschoaneen geoefenderuiterl
j,maaraan genoegzaam strl
jdbaarvpetvolkontbrak,
om den Vlamingen hethoofd tebieden. Hj had Hollandersnnch Zeeuwen kuhnen
bewegen hem te volgen, dewi
jl eene magtige Vlaamschevloothunneeigenekusten
bedreigde. Zi
jne benden stonden tusschen Grammont en Leneeno tegenover het
heir Tan KOBERT, toen OP Zi
J*n verzoek en door tusschenkomst van Graaf zAx van

enOERAROvan Zottfv/tez?z,zt
jn neef,een verdrag getroFenwerd.GraafwILssx hield Zeeland J:o-ler ubkltelde in onversterii
jk leen van Flaanderen,onder
verband van jaarli
jltsaanovz,RogEhTsbroeder,eene geli
jkes0m a1sdeopbrengstdier
eilanden uitte keeren, Hj moest tevensafstaan van alleregten aanspraak ophet
Land van Y cce en de rpr J mhaeâten , en de Zeeuwsche ballingen in hunnegoederen herstellen. W xrulzx trad hierop ongewapend in de tent des Graven van K laanderen en deed , met eene knie ter aarde gebogen , hem manschap wegens de eilanden

tdsschen deKel'
denzeeen deSchelde(2). Vierjaren daarnabeloofdeKoningFzLlpsIY 1314
van Frankrk
j'
k, alsleenheer vanFlaanderen, dat hi
j geene aanspraak zalmaken
op de leenhulde,welke de Graafvan Flaanderen van denHollandschen Graafeischte,

wanneerdeZeeuwsche eilanden aanKlaanhren ten deelzullenvallen(3).
Vredesvoorwaarden z0o bll
jltbaar door den hnogsten nood aan wzLLzx nntwrongen,
beloofden en waren o0kvan geenlangenduur. Immers,onmiddelli
jkschootdeGraafvan
Kolland in den op nieuw ontvlamden oorlogtusschen deFranschen en Vlamingen ,Lonz-

wzzKXvanFrankrù'ktehulp.Hl
jvoermeteeneaanzienli
jkescheepsmagt,doordebloem
des Hollandschen adels verzeld , deSeltelde op t0tvoorR'
upelmonde, terwi
jldeK0- 131s
ning gelt
jkti
jdig zi
jne benden tusschen R%
jenelenKortrù'
k aan deZïg''nedersloeg(1).
(1) %.MzEltzs, 6'
âcrferl. m.Holl. D. Il. bl.71. Xx.
tlv, #z-4f. crit. Com. Spl/.T. II.
P.I1.p. 1024. Het verdrag is van den 7den van Louwmaand 1309.

(2) MEuavs,Annal.Flandr.Lib.XI.p. 113, 114. p'OrozuzasT,Ckron. et3ssc/.de
'

Flandrea. Ch. 143.p. 237. Ktrï:, #z'
df. Crit. Com. #p/l. T.1.P.II.p,384,385.T.II.
P.II.p.1026.

(3) V.p.:ARGS.Gedenkst.bl.106.
(4) Eenooggetuigebepaalthetgetalvan JsGraven schepen pp 1100,veelalgaleijen,en roemt
ten hoogste de manschappen van wztzEx. L.v. vEtTlxx, Sp.Sïdf.B.IV.c.18.bl.386. Volgens een verbond mettonEwxzK X , moesthetleger vkn den Graaf50,000 man bedragen, voor

welke hi
j desmaands 140,000 kleine Parjscheponden z0ugenieten, Kttzr,Hint.Crit.Com.
# :11. T. ll. P.lI.p. 1095- 1098. ln v. p.z>moll's Gedenk&t.bl.107- 124 wordt eeneallerbe-

ijksteopgavegevondenvan deHell.Edelcn,welk-eden Graafop dezen togtv#rztldeu.
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1300- gaar echter Lonzw xzw , zonder iets uitgerigt te hebben , spoedig en overhaast naar
1339 F/cztirï
g.i wederkeerde# zag o0k w xrzlœx , wien daarenboven eenige voorraadschepen
ontroofd

waren, zich genoodzaalttFlaanhren teverlaten. Hi
jvergenoegde zich met
het verbranden van Rupelmonde, Callo,waarmen zi
jnekri
jgskashatlopgeligt,en
van eenige anzere plaatsen langs de Soltelde en in het Land nan K lc:, en keerde

van daarnaarRolland terug (1).
Het groote,slechtsbj poozen afgebroken geschiloverZeeland, datnu meerdaa
drie eeuwen tusschen Klaanderen en Kolland bestaan had,naderde zi
jneeindeli
jke
beslissing. Fxrlps V, welke in dertien honderd zestien ,na tonzw xzK X den Franschen

troon besteeg, trachtte Li
j een vredesverdrag metFlaanderen,datechterniettot
stand kwam , de uitspraak over de geschillen tusschen RoBza'
r en w ILLEM aan zich te

1318 trekken (2). Even vruchtelons beproeftle de Koning van Engeland door brieven
en gezautschappen , de beide Graven tot het sluiten van eenen duurzamen Aredo

g v. tebewegen (3). Ten laatste nam men bl
j hetverbontlvan Frankrç
jk metFlaan,
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m aand
1320 drie jaren laterwerd hctgeding beslist,toen myulpsV intusschen doorzi
jn broeder
KAREL den Sehoone, en xoBzsv doorzi
jnen kleinzoon sooEwxzm van Ae'
per' was
opgevolgd. Ofschoon GraafLonzwlzx reeds eene kri
jgsmagt verzameld had,om den
oorlog tegen w zrtcx te hervatten , bewerkte echter Koning KAREL een verdrag ,waar-

dporeindehjk hetZeeulschevraagstuk,diealti
jd opwellende bron van twisten vi
jands
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Lente-'ven,opvolgersen regtverkrtjgersten behoevevan GraafwxLluzx,ten eenemaleafvan
maand
1323 alle mannoltap, allen eigendom # alle heerlyk regtofaanspraak (hommage,prom
przete'etdemazne)hoegenaamd op meeland,legtzich zelven en zjnen opvolgerseen
eeuwig stilzwi
jgen op, geeftalle brieven overen yerklaartdie voorvernietigd en van
ïeenerwaarde!metvri
,jwaringtegen deB Qraafvan Nqmen ofapderen. Desgcll
jksvaa
-.

.

(4) Dsvxu ,p.108. WltgstxrspRtlcraupx,p 578,579. L.v.utTnx,Sp.Ilist.B.Vl.6.
j7- 21.bl.384-389. MEYERrS,Znnal.Flandr.Lib.XI.p.118. saardezen Schri
jverzoudea
de benden van wzttxx Flaanderen uitgedreven,en metallen spoed weder naar Zeeland gekeer;

zi
jn. o'ocoxlsxasm meldtevenwelhiervaa niets. Heti:ookgeheelin strijd mctdegetuigenisvaa
v.vztTnzx,t.a.p,b1.389,

(2) XxuRrs,Znnal.Flandr,Lih.Xl.p.119.
(3) V.m ms,Ckartetb.m,11011.D.II.b1.202,203.
(4)MaEars, Jnnal.Flandr.Lib.Xl1.p.124. p'ornEuus:,chron.etW.>c?.deF/cfl#reh
Ch
,,
.149.p.2P . Kttp,Ri&t. Crit.64-.H011.T.1.P.II.p.386.
.
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alde roerende,erf-en aangenomen goederen(meunle,eatel,ccçlzï',alloeet,welke13
13
03
09
doorden dnod van GraafzAx I,op hem moesten geltomen zjn,z0onokdelandenvan
zAN '
van A6/l:J'#:en anderen,welkeallehi
jaandenGraafvanIlenegouwenenHolland,
zondereenigen wcdereisch (reclametvoorzich en dezi
jnennietalleenovergeeft,m&ar
o0k tegen alle aanspraak waarborgt.- W ILLEX doetop geli
jkewi
jze ten behoeve
van GraafLODEW IJK,volkomen Jstand van alle regt, aanspraak en eîgendom op
a
#J alat,
.

Geertnhergen , W cc' en de Fïer Amhaçltten. Voorts zien beide Graven af van alle

schulden en verpligtingen hoegenaamd,totwelltezi
j ofhunnevoorzatenjegenselkandergehouden zi
jn. Hunnen afstand zullen zi
jvoorden Keizerbrengen,en zorgen,
dat vernietigd worde alhetgeen bi
jhetRi
jk hiertegen gedaan en verrigtis;terwi
jl
ook ronswzzK voor den Keizer en hetRt
l
jk afstantlzaldoen van hetleen van Zeeda
ar
op.
land en alle regt
W ederzi
jds wordt bezworen, dat, wanneer in vervolg
van ti
jd cenig geschil omtrent dit alles mogtontstaan) men daarovernietde wapenen za1 opvattcn, maar zich onderwerpen aan de uitspraalt van zes verstandige

mannen, waarvan vier stemmen in allen gevalen op dedaarbl
jbepaaldewi
jze,beslechten zullen. Alle leen- of erfgoederen van Hollandsche of Zeeuwsche ballingen ,

tlie ooit met Klaanderelz gehculd hebben,blt
jven aan den Graafvan Ilolland,cn
zoo iets in dit opzigt moetvergoed worden , za1 dit door den Graaf van K laanderen
geschieden , wek e daarvoor in eens van den Graaf van Ilolland dertig duizend Pa-

rg
''sche.ponden, in vier lermi
jncn tebetalen,ontvangen zal. Xen zalelkantlersballingen vonrlaan niet ontvangen j maar inkomende hen straFen als in het land, waarin

zi
j misdaan hebben,- De wederzi
jdsche land- en zeehandelzalonbelemmerd zi
jn,
onder voldoening echter der gewpne tollen en regten. Xen zietaf van alle schaden ,

en belooft elkander bi
jstand tegen elk, den Koning van FrankrI
j'k uitgezonderd.
Eindelijk worden deze voorwaarden op hetH.Evangeliebezworen en doorde stedcn
Falenclennen, Bergen , M aubeuge, Bznelt,Dordrecltt,Zlerikzee,M iddelburg ,

Del
ft,Lel'
den en Kaarlem aan dezi
jdevan wztLxx,enaan dievan xaonzwzzK door
Gent, Brugge en Yperen, t0t meer verzekering, bekrachtigd (1). Dit verdrag,
overeenkomstig den inhoud , werd door Keizer Izobzw xzK van Weï
g'drdzlbevestigd en 3 n

Lentc-

and
vcrkreeg duszjn vollebeslag (2). Van dienoogenblikafwasZeelandJelédJ.fdrSeheldema
1324

(1) KttxT,Rht. 6'C'L Com. #0/1.T.lI.P.lI-p.1042-1060. Verg.T.1.P.lI.p.38738% gevolgddoormtpzlœxzK,D.111.bl.81-83.
@) v.xaaxs,Charterb.t?.Iloll.D.ll.b1.335. Ktru,Ilht.crïr.com.#011.T.I1.P.II.
pJ1061- 1064.lIetschi
jnt,datmen ditverdragonderHertogwtnxcsTvanAcz
-l'
crcpin1358,door
den toen regerenden Qraafvap Tlaandet'
en ,ten overvlnedeheeftlaten bckrachtigcn. Ktvl:,Ri&t.

Crib.Com.#Qll.T.1.P.lI.p.39%
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onmiddelljk leen van het Rjk, met welk de Graven van Kolland afzonderli
jk
door den Keizer moesten verleidwprden (1). Doch nietslechtsd'
nordeze verheëng
van een onderleen t0t Rjksleen,had wzLtxx Ilolland magtiger en onafhankelt
jker

gemaakt. Reeds vroeger hatl dit gewest ontler hem eenen geheel nieuwen luister
verworven, toen Keizer robzwxzK,wien hi
jdoordienstbetoon aan zich had verpligt,

a1sOpperhoofd van het Rl
jkenondergoedkeuring derRjksvorsten, afstand deedvan
allerdylen cczlzprccà op deGraafschappenvanIlolland,Zeeland (sd/peferSehelde)
en de Heerli
jkheid van Frieeland, hehouden. alleen de maneehap daar4por aan
hem en het Ri
jk verschuldigd (2). Kort te voren waren doordenzelfden Vorstal
devoorregten en vri
jheden,vergunningen en regten aan wlxzLzxsvoorzaten ofhemzelven door de Keizers vergtlnd of gegeven , vernieuwd en voor goed en van waarde

verklaard (3).
Devriendschapsbandtusschen LonzwzzK vanWcj'cr:n en Graaf w xxzLzx llI, werd in
hetjaarvan hetsluiten deseindverdragsmetFlaanderen,tloor'sKeizershuweli
jkmet
XAROAR:THA, 'sGraven dochter, n0g enger aaneen gestrengeld. Bl
j dergell
jkehuweli
jken was men totde opbrengst van buitengewone onderstandsgelden,ofzoogenaamde beden, welke door de handvesten bepaald waren, op 'sGraven eisch verpligt.

Aan dezen eisch wcrd nietalleen onvoorwaardeli
jlkvoldaan, maar somti
jdszelfsmeer
aangeboden, dan gevorderd Averd. Xen vindt hiervan een trcFend voorbeeldonderw xt-

rsx IIIzelven. DeGraafeensduizendgulden vanzi
jneHollandscheenZeeuwscheonderdanen vragende,drongen zi
jhem ,tienduizend gulden aan tenemen. ))Nu begeer
ik nietsvan u!'' ishet antwoord van den edelen Vorst. ))Als de noodhetvordert, zult

gj mj welhelpen (1).'' 00k thanswerd 'sGraven bede ingewilligd,ofschèonten
zelfden ti
jdenogeene anderedochter,zouAxwA,aanGraafwxrzrzx van Gttlzk werduitgehuwd (5). Dordrecht alleen gaf tothet/6:J'r der Jpzlïzléxâfzlzl: van 2J:zzlc.

C

-'-'-

(1) KtrlT,Rist.Crit.6'p-.Roll.%.1.P.II.p.390. Eerstin 151 ,werd dieleenband dcnr
xksztV gebroken. V.wvy,op wzsgxxza,St.111.bl.51.

(2) V.xaRls,Charterb.m.Iloll.D.II.bl.145.Debriefisvan den 15 van Slagtmaand 1314.
(3) V.xlxRxs,Cltarterb.p.#011.D.ll.b1.141. Debriefisvan den2 van Lentemaand1314,
en werd doprtpozwzzK op nieuw den 1 van Wintermaand deszelfden jaars,en den tweeden van
Lentemaand 1324naderbekrachtigd.Ziev.xlERls,t.a.p.bl.14j,335.
(4) De':kïfïeâe regering,regten,enz.van den Arielen rdprle,bl
jztKvxzn:,Beschr.
mcp den Brielen den landq mc> Foorn.D.II.bl.230.

(5) W lsaxtxrsnocrRzTpR,p.627. Degetuigenisvan dienSchrl
jvcr,een ti
jdgenoot,isgeheel
iu stri
jd methet klagen en merren dersteden nverdezemerschuldigdebede,z:oa1ssltpxxmJx,
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nlè'
n, fi
jfhonderd Hollandscheponden ofgultlens(1). SlechtsdeKenpemerstracht-13
13
00
39
ten methunne opbrengstin deze bede eenige voorregten en Tri
jheden te bedingen,
Welke zi
j den Graafschrifteli
jk voorlegden. Hl
jweeszoowelhunne giftalshunvoorstel van de hand en vertrok , ten uiterste verontwaardigd, naar het slot Tezlzngen en
van daar naar den #ccg. Hier werden de Kennemers weldra ontboden , door
'sGraven Raad nver. hun gedrag berispten gevraagd,)
)of zi
j nog daarin wilden vol-

harden?'' Zi
j boden thans driemaal zpoveelalszi
jverpligtwaren,indien men hun
Do
ch
w
l
l
a
l
u
z
x
vo
nt
l zich n0g gevoeliger beleetligd,
de begèertle vri
jheden vergunde.
dewi
jlmen dusmethem ontlerhandelen wilde. Niçt allecn wertl dat verzoelt afgeslaen,maaralde voorregten,wellte zi
jreedsgenoten,werden verbeurd verltlaard (2).
Het.schi
jnt,dat zi
j eerst twee en twintig jaren laterin hetbezitdaarvan hersteltl
Zi
J-n (3).
Een gell
qk lot als de Kennemers trof de Dordrechtenaars. Dordreeht, de
aanzienli
jltste llandelstad van Ilolland, had in het jaar twaalfhonderd negen en
negentig van zAx I en zAx van Wpdzlzld' het allezins belangrjke zoogenaamde
Stapelregt bekomen. Dit bestond hierin , dat alle ltoopwaren , die de M erwe en

Lek afgevoerd werden, eerst*
1n Dordreelttmoesten geveild worden,voorzi
jverder
mogten gezonpen worden. De tolbeampten te Geervlzet .
en Strç
jenmond hadden
tevens bevel ontvangen, geene ltoopgocderen voorbi
jte laten,wanneerhethun niet
bleek, dat dezetebordreehtgeknchtwaren (1). Om den Oosterschen handelmede
naar die stad te treklten, hadwxl-xzEx IlIden Oosterlingen tolvri
jheid verleentlvoor
hetgeen zi
j derwaarts ter markt zouden brengen; en den Dordrechtenaren geli
jke
gunst dooralzjne landen toegestaan (5). Door deze voordeelen vestigde zich in
Dordrecltt een alleenhandel(Monopor
lie), die voorgeheelIlolland even drukkend
a1s onverdrageli
jk was. Daarenboven maakten de Dordrechtenaars misbruik van de
voorregten, welkezj ten ltostevan dievan anderesteden verkregen hadden,en verbitterden door knevelari
jen en onredeli
jke eischen hunne landgenooten. Tusschen de
Maa. en Kennemerland hieldmen uitdien hoofde,bg
''wi
jze van schadevergoeding,

D. 111. p.87. op gezag'van wzGExzlR, D.111.bl. 206, verhaalt. Verg.Ktvlz,IIi&I.4:r 11011.
Staatsr.D.lV.bl.125- 128.

(1) M.guEx,Bescltr.r.Dordr.b1.734.
(2) WxtuxtxrspaocrazTpa,627-629.
(3) WAGEXAZR,D.111.bl.208.
(4)V.xlERxs,Charterb.r.11011.D.1.bl.616.
(5)%.xxERls,Ckarterb
,.t,.Roll.D.lI.bl.132,2
.99.
lI,bxEt. 2 sTgK.
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1300- de Bordtsche ltooplieden aan en beroofde hen van hunne goederen , waarover Graaf
1339
w xrrEx zich wel belgde, doch hetgeen hi
J.echtcr, tlewi
l.ler zoo vele lieden in be-

trokken waren,moestgednogen. Eindeli
jk'ltwamen erzoovele klagten overdeDordrechtenaars, dat de Graaf, op aanspori
ng zi
jnsbroederszkx van Bealtmont,dezaak
onderzocht hebbende, heirvaart tegen hen besclzreef. De statlhad den m oed nietdit

24vanaftewachten;zj smeeltteden verbolgen Graafom vergiffenis,dcch kontledie slechts
Zomer- t
lzlaand me cPoflkringdîergevaarli
jkevoorregtenverwerven,van welkezi
jzullkeen strafwaar1326 diggebruiltgemaak-thad (1).Hetkomtonsnietonwaal-schi
jnli
jkvcor,tlatzelfseenige
tlermeestschuldigen uitbordrechtgebannen werden (2).
Inmiddels wasBisschop ovl van Utreeht overletlen ,en onderden invloedvan w IIZIZEM,
door een anderen bloedverwant, razozslK van Z@rz-cà , opgevolgd ,wien onze Gral

geheel bestierde (3). De heerli
jkheden van ayzzlâ'fdîen ëFoerden,doorzz
kx 11aan
Bisschop (;v1persnonli
jk envoorzi
jn leven opgedragen,waren reedsvroegerdoordien
Kerkvoogd aan zi
jnen neef wllurEx, onder beding van zelteren onderstand ofhulp,
terug gegeven (i). Na 'sBisschops dootl werden zi
j weder in hetGraafschapvan
Ilolland ingeli
jfd, en in ellteen bal
juw op 'sGraven naam aangesteld (5). Xen vermoedt,dattoen insgeli
jksdeheerli
jltheit
lderstedeAm&telredamme,welkesederteenige
jaren van deheerli
jkheitlvan Jmntelgescheiden was,metIlolland isvereenigdge'
worden (6). In dertien honderd wasJmnterdam ,metde goederen derHeeren van
W zn#fel, W oerden en van Ilkselatein,in het bezitvan GvIvan ffezldéxplz?mdzl,welke

(1)W xtnEtxvsFROCrRATOR,p.640, 641,612. Den briefwaarbi
jGraafwlttExaan Dordreckt
hetstapelregtontneemt,vindtmen bi
t
jvAx xlznls,Charterb.p.#011.D.II.bl.393. W AGZXUR,
D.111.bl.210,en,op zi
jn gezag,IIRII
EI
tIIIJK,D.111.bl.89,verhalen echter,datDordrecht))ter
'aauwernood de oudevooa egtenbehield.'' SVILBUaw phocvhueR,opwienwAGENU Rzichberoept,zegt
n
i t ))de Dordrechtenaars, even als Vroeger de Kennemers, nietallcen hunne nieuwe vèorregten
niet behielden, maar ook waardi
g geeordeeld werden diegeneteverliezen,welkezl
jtotnogtoe
bezeten ofverkregen hadden,''p.642.GraafwztzEx lV hcrsteldeD ordrechtgrootendeels wederin
hetbezitder verbeurdevoorrcgten. Ywx xlERls,Charterb.'
van #pll.D.lI.bl.665,680,685. En
XARGARETIIA van K enegoumen bevestigde in 1346 dic stad in clde voorheen verkregene voorregten.
v.xlzRls,t.a.p.bl.707. onderscheidene latereLandsvorsten hcbbcn ditvnorbecld gevolgd. Zie
'
z.vAx >vERwIJcK,Bescltr.rcs D ordr.b1.124- 154.

(2)Verg.eenenbriefvanQraarmttExvan den 27vanW intermaand1326,bi
j v.xxzals,Charterb.m.11011.D.1I.bl.408,409.

(3)Dz BZKA,p.111.
(4) Zieden bricfvan den 11van Wlnmaand1311,bl
jv.xlals,cltarterb.r.noll.D.H.bl.1:1r
(5)Dz:zxz,p.109.
(6)WzGxxzz:,D.111.bl.199.Re&càryr.tl> Amnterd.St.1.bl.92.

13

9 E S Y A D E R LI N D S.
)--) )-

.--

-7-

-7 ))) )

--

))))

erin datjaarkeuren 0R V001'
f0g%10R ZRIIg'0g%
0V0R Uooft/
y1).Om 2ien ti
jtlWortltt1ebe-13
10
30
39r ran W zzll'fel, en hctversterken en wetlerom slechten
twiste terugkomst van GlzsvREcH'
van J mnterdam gesteld (2).Zel
terishet,datolzsBREcll'
rszoon,zAxvan Jm&tel,
en de moordenaars van GraafFsoRls V , omstreelks derticnhonderd vier, in het hcvig-

stevan denVlaamschen ltri
jg,doordeAmstertlammerszi
jningehaaltl,wellten t@tstraf
daarvoor,doorvrxsy-Ex hetafbrelten hunnerbruggcn en vesten werd opgelegtl(39.Bi
j
het bezit der landen van J nîetel en kkroerden , voegde GraafMrzsrzx ,door aanltoop ,

tliegoederen,wellte o'
rro valtA'?/z7à daarofeldersvan hetStgkhtinleenllad (1). 1326
Om dien ti
jd wasde Koningin van Engeland,ISABEIVLA,de zusterdesKoningsvan
Frankrqj'k,in Ilblland gekomen. ln degescl
aillcnmetharenechtgenoot,EnvztRnll,
had zi
jharen ncef,Graafwztl-Ex,voorzich gewonnen en om hem nog ltrachtigerte
binden, een huweli
jk tussclzcn haren zoan vovARo en FzslppE, 'sGraven dnchter,
voorgesteld. Ondanlts den wiltlesEngelschen Konings,werd deondertrouw teD ordreeht

voltrokkcn,terwi
jldebendenwerden bi
jeengebragt,welke deKoninginnaarEngeland
zouden geleiden, om hare plannen te bevorderen. De Koning van Bohemen ,m etden

Hollandschen Graafnaauw bevriend, en vele Duitsche Riddersnamen vrl
jwillig deel
aan dezen togt. De vloot,bcstaande uit acht hullken en honderdveertigharingbuizen ,
stak ontler bevel van Ju
tx ran Wt?
càzzzlppf, uitde haven van den Wrfdîin zee. EnrwRp11
werdten behoevevan zi
jnen zoon onttroond, en de Heer van W plàzplpnl, voor debewezen diensten door den nieuwen Koni
ng ri
jlkbegiftigd,metzi
jn volltteruggezonden.

Graat wzl-y
uEx verzelde het volgentle jaar zi
jne dochter naar Engeland, waarhet 1327
huweli
jk met EovtRo lII voltrolklten, en haar eene bruidsgave van vi
jftientluizend
ponden zwarten Tournoisjaarli
jltswerd toegelegd (5).
Middelerwi
jlwasGraafwztrlxxin den hcvigen twisttusschen denKeizer,zi
jn schonnzoon,en den Pausverwiklkeldgeworden.LoomvlzK,Hertogvan Beù'
erenen dochter:
zoon van Rrnox,v van #clt
vsllr.jx,totKeizerverheven,hadinFI
t>IBERIKvanOoatenrg
j'k,
den zoon vanden overleden KeizerAxzBlt>:cu'
r,op wien bijdeverkiezingtweestemmen
gevallen waren,eenen mededingergevonden. Een achtjarige oorlog was,
hqttreurigge(1) DeAlerâ uit de lcage Landen,b1. 187. V.MxEnzs,Charterb.r.Iloll.D.II.bl..11,
Ve
rg.WAGENU R,Beschr.r.Zmsterd.St.1.b1.92.
f

(2)DE:EKA,p.102. WAGEXIAR,Bescltr.r.Zmsterd.St.1.b1.93-96.
(3)ZiewlttExsbriefvan den 22van Blocimaand 1304,bi
jwwGzwwzR,Beschr...Jmsterd.si.1.
bl.36;en'
,doch verminkt,bi
jv.xTEqzs,Charterb.p.Iloll.D.II.L1.40.
(4)V.xlERls,Charterb.r.11011.D.Il.b1.379.
(5);MrztsEovs?nnclmAroa, p.615-653. V.KIEaIs,, (.'hnr- b.w.R011. D'.IL b1.393,,394,
396,415,430,438,439,444,445,449,4J1. Verg..Naieex .@ de #k#e/.#z'
ll.b1;175,
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13
10
30
39 volgvandezeverdecldekeusgeweest.Eindeli
jlthadbooEwxzKzi
jnentegenstanderineenen
Areldslag gevangen genomen, doch zich methem verzoend en zelfsbesloten,deregering
met hem te deelen , waartegen de Keurvorsten zich echter verklaarden. De rust was
nu in D ag.
teeltland hersteld ,waar men den wettig gekozen LopEwzzK algemeen erkende.

PauszouAxxzsxxllechter, zl
jn personnli
jlte vi
jand,trachttenietalleendeltaliaansche
staten van zi
jne zl
jde aftetrekken,maarbevalhem ,bj eeneBullevan dennegenden
V4n Wi
jnmaand dertienhonderd drieen twintig,binnen driemaanden afstandvan het
Ri
jk tedoen,op straievan den lterltban;en toen LoozwxzK zich daarvan op eenea1gemeenekerkvergadering had beroepen,werd hetgedreigdevonnisden vi
jftiendenvan
Hooimaand des volgenden jaars overhem uitgesproken,hetwelk tweejaren laterver.
nicuwd,en hi
jzelftevensin Romegetlaagd werd (1).
0p aansporing van Graaf w ltx-sx , welke hem ondcrstantl belooftle,trûk LonEw llx

met eene kri
jgsmagt naar Italzè', zoowel totllandhaving van hetkeizerli
jk gezag,
als terbesclzermingderItaliaansche Yorsten,die zl
jnehulp tegen hetgeweltlen den
132,
7 aanhang des Pausen hadden ingeroepen. Hl
jwerdin de meestesteden van Lomhark
f/.yl gehuldigd en te M zlaan gekroond. Het ontbralt hem en den Roomschen Kerka

s'oogtlechteraan geld,om den kri
jg te voeren ofdobrte zetten;men zochtderhive
van wederszi
jden ondersteuning bi
j de geesteli
jkheid, doch dit schi
jnt nietgelukt
te zi
jn. Graaf wlxz
rEx, zoo dikwerfen dringend doorden Keizerden belooftlen onderstand herinnerd, dien hi
j hem nietslechtsalszi
jn schoonvader,maarook alsLid
(les Duitschen Ri
jks verschuldigd was, trad eindeli
jk met de Graven van Gelreen
A'an Gulik in ontlerhandeling, om gezamenli
jk t0t hulp vanLonmvxzK naarltaliè'
op terukken. Hl
jzelfbeslootzich aan hetheofd desheirtogtstestellen,en droeg te
19van dien einde,in eenebjeenkomstvan Edelen en afgevaardigden dersteden teKatYfjà,
llooim. i'uen zoon w zsssx
1
'&2z 'J
,gedurendezi
jneafwezigheid,hetbewindop. Dochdeweerzinvan
de meeste Edelen in dezen togt,wellte bovendien reedsdoor een geschil in Braband

vertraagd werd,deed hem ten laatstebesluiten,vandeonderneminggeheelaftezien(2).
Ongetwjfeltl heeft de wensch, om van den Pausontslag tlerkerkeljkewetten 0mtrent huweli
jlten tusschen bloedverwanten, ten behoeve zjner dochter rztlppz te
verwerAen, op zi
jn gedrag in dezen den grootsten invloeduitgeoefend. Immersontbrak hem nietdemagtdenKeizerhulptebieden.Hijalthans,doorzi
jnzoonwxLLxx
en een aanzienlt
jk getalHollandsche en ZeeuwscheEdelen vergezeld,ondersteundehet
(1) 5VItHEtMgs 'RocvRzloh, p.653. ScRluRlts, Chvon. m.#pll., Zeel.en Frïe,/.bl.320,
322,329,u
etc.

(2)Svltugtxrspaoccauo:, p.653-662, 665--668,675, 680, 691,692,696. V.mnls,
flrlers.1,.R011.D.11,bl.417,422? 429?467.
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volgende jaar Fzrlps.VIvan Frankrl
jkmetdewapenen,terdemping van eenen ge-13
13
03
0.
9
weldigen opstandderVlaamschestetlen tegen.GrayfroozwzzK. Roemrijk kweetht
ljen
de Hollandsche adel zich in denhevigen veldslag nabi
jKaaaelherg , die metgroote
slagting der oproerlingen gewonnen en dnor de onderwerping der wederspannige steden

gevolgdwertl. 'sGravenzoon,JonkheerwxxzLxx,wasophetstnjdveld doordenKoning
vanFrankrl
jk t0tRiddergeslagen (1).
Ondertusschen had deK'
eizergezegevierd en wasnevenszi
jnegemalin,binnenRomeL
17ouw
vanplegtstatig gekroond geworden (2). Hl
j had PauszonAxwzsXXII,dienaarZrlgnon maand
was ge4s'elten,van het Pausschap vervallen verklaard,en op zi
jn bevelwerd #IETRo 13%
xtAxxkLvccl, onder den
naam van llkoxzwAs Y ,tot Paus gelkozen. DçUtrechtschegees.

teli
jkheid weigerde dezen te erltennen;hi
jzelfd'
eed ookweldraafstandvanzi
jnenieuwe
waardigheid en verzoende zich metzouAxxzsXXII(3). DeKeizerkeerdenaarDuztnchdtlnd terug, zonder dat lai
jin staatgeweestwas, 'sPausen aanhang in ltalzéte be- 13D
dwingen. Om hetRi
jk metdeKerlttebevrcdigen,trachtteGraafwILLEX eeneverzoening tusschen de beide Opperhoofden te bewerken.
. Nietal
leentradhi
jt0tditeintle
in briefwisseling metden Pauseninonderhandelingen metzi
jnen schoonbroeder,Ko=
ning vlLxpsVIvan Frankrù'k,maarging zelfmetachthonderdruitersnaarZolgnonj 1330
om den Heiligen Yader mondeling te onderhouden. Hem werd gelzcor geweigerd ,
maar weldra een tweetal Edellieden nagezonpcn, die den vertoornden Graafte Franku

fortaantroFen,doch thans ook geen gehoorkonden verwerven ($. Nu slingerdede 1331
Paus op nieuw den banbliltsem over den Keizer, en legde geheel D uitneltland onder

den grooten kerkban fzntel-dlkt). W ztlzzx begaf zich wezernaarFrankfort,om
vrede testichten, doch zi
jne voorslagen vonden bi
jden Keizereven weinigingang a1s jaaa
bi
jden Paus(5). Hetbll
qktniet,dathi
jzich verdermetdezaken desRl
jksbemoeid
heeft. IuobzwlzK lzandhaafde onverwrikten moedig zi
jngezagtegen den Pausendiens
opvolger BzszolcTvsXI. ;esjaren latersloten deKeurvorsten van hetRi
jk,metuitzonderingdesKoningsvanBohenten,hetlkeur-bondgenootschap,waarbi
jhetRjkonalhan(1)W ltuEtxrs'A0ctR:TpR, p.681-687. XEvnrs,ânnal.Flandr. Z4. X1I.p.131-133.
p'oroEGnusr, Annal.et Chron.de Flandr.6h.153.p.257- 259. Chron.de Ilollant,apud
XATTIIAEI Jnal. %. V. p. 556, welke het getalder gesneuvelde Vlnmingen op 6000, docllz.z.
rxvm s,Chron.Belg.Zï5.XXVII.C.26,p.256,op 40,000 bepaalt.

(2) WltuztMrs 'RocrluoR, p. 691. Dx sxxz, p.114. V.mzql'
g, Charterb.m,Holl.D.II.
bl.450.

(3)sFxLnztgrs'RocrRzTox,p.680,700,709(4)sFltuztMrs'RocrqwToR)p.704--708.
(5)siltuxx,
xrsPnocvaArna,p.717,
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11330309-. keli
jk van den Roomschen stoelverklaartlenbepaaldwerd,datdieVorst,welkebi
jeene
verltiezing de meeste slemmen op zich vereenigde, als wettig Koning zoude erkend

worden (1).
BpterslaagdewztLE,
x in hetuitbreiden vanzi
jneigengezag,daninhetbevorderenvan
de belangen des Keizers. Naden doodvan Bisschop FREOERIX van Zïrf-ck had hi
j,
doch vruchteloos getracht,zaxoB van Zttden t0tde Bisschoppeli
jlte waardigheitl te
verheffen. DeUtrechtsche zetelwerd doorde geesteli
jkcnaanJxKos van Otldz/tppz
rn,
en toen aan zax van Wr/zli/t/rz,,dochtegen zi
jnenwil,opgedragen. Invereeniging
met den Hertog van Braband en den Graaf van Gelre,had w ILLEM o0k bewerkt,dat

de Pausden Dompronstvan Kameri
jk,zAxrc'zDient,benoemtle,diemeteenebende
kri
jgsvolk in hetbezitdesbisdomswerd gesteld,wellthi
jachttienjaarbestuurtle(2).
Hi
j vloog op AvllzlzExswenlten,maarbezatnooithetvertrouwen derStichtenarenonder
wie hi
j zich weinig wist te tloen gelden. Be daden van gèzag door den#Graaf in
het Neder-stgkltt,ti
jdenszi
jn bewind,uitgeoefend,toonen hoezeerhetvroegervoor
Kolland z0o gevreesdeStieht,than!genoegzaam ontlerdevoogdi
jderHollandersgebragt was. W zlzszx verzuimde niet van deze gunstige omstandigheden gebruilk te maken , om op hetvoetspoor van rtohls V , de onrustige Edelen te beteugelen,en zich
van het gebied over Oostergo en kFeetergo te verzekeren. Het Graafschap Zeeland ,

meentmen,werd om dienti
jddoorhem aan zi
jnenzoon ennaamgenootafgestaan (3).
Zeker voert de jonge wzsLEx den titel daarvan in hetvredesverdrag,doorbemiddeling des Konings van Frankrç
jk, tusschen z-kx lIIvan Braband enelfVorsten ge2. v. sloten , die zich tegen den Hertog verbonden hadden en onder welke zich ook Graaf
oogst- w lLLEx bevondy welke met hem in een geschil over de grenzen ttlsschen Braband
maand.

j,
!34.en Henegouwen geraaktwas(1). V-elligtheeft)sora:ru rrjsuaarFrankfopt,van
welke reeds gesproken is, of zi
jn zielteli
jltetoestandhcm bewogen,hetbewind over
Zeeland aan zi
jnen zoonoptedragen(5). Dejicht,hetvoeteuvelenantlereongemakken kluisterden hem thansdikwi
jls en lang aan het bed(6). Ditverhinderdehem
echter niet, steeds zi
jne zorgen aan de belangen van den staat te wi
jden; en nog
zeer kortvoor zi
jncn dood, sloothi
jeen verbond metzi
jnen schoonzoon sovalo Ill

(1)PötlTz,Gesth.d.'Fereîd,D.111.L1.121.
(2)MTltnztxrs'zocrqzTou,p.592. DzsExA,p.112= 115.
(3)WZGEXIA:,D.111.b1.229,230. V.wlzy,Raleez.op tfe kraderl..#ï:l.b1.176.
(4)V.MIERIs,fWcrfcri.m.Iloll.D.lI.b1.565-568.
(5)1'EwzTE:,Faderl.Sïdf.rerk.D.1.b1.28*
(6)svltnztxrspnoctEzTt
)R,p.717.
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van E ngeland tegen zl
jnen schnonbroedervlLlpsVIvo

Frankrl
j.'k. Dezelaatstehad13p0hem ontegenstrijdig vele diensten beweàen, welke al zi
l'ne erkenteli
jkheid vorder- 1330
den , doch zich niet met de beste trouw gedragen ten opzigte van . een ontworpen

huwelijk tusschen wlxzlazxsdochterEtlsuzTu,en een zoon desHertogs.vanBrahand,
hetwelk hi
jverijdeld en voorzi
jne eigene tlochterXARIAbekuipthatl(1), Hieruitwas
verkoeling van vriendschap en zelfs eenig misnoegen ontsproten. Fzups had daarenboven

Kamevù'k en hetKamerfikeclte aan hetRijk ontnomen,welksgrenzenSVILLEM,als
Stedeltouder (pt
-ccrz
-œ)de&Dl/ffz'
c/t:zlRB-':w verpligtwastebeschermen. DeNederkndsche Yersten om hem henen,hapden zich oek reedshetjaartevnren tegenvlx
zlps
vereenigd ; en EnvAan lII het raadzaam oordeelende, zich met hen te verbinden ten

elde zi
jne bi
jznndere ongmerken tegen Frankri
jk te bereik-en, had wILLEM ge- 16 s.
magtigd, in zl
jnen naam methen tehandelen (2). Xaarthansverschenen Engelsche W in-

rm.
afgezanten te K alent
tg-ennea en sloten een hulpverbond voor hunnen Koning met de te
1336.
Graven van Henegouwen en Kolland ,van Gelre en van Gullk , en m etw lLtzxs zoon , 24.v.

Bloeim .

alsGraafvan Zeeland. Men verpligtte zich hierbij,degrenzen desRi
jkstegen Frank- 1337.
rï
J-â te verdedigen , ietler met duizend gewapende mànnen, dieelk een jaarlang,
vi
jftienFlorenti
jnscheguldenssoldl
jin.demaand4an d:nKoningznudentrekken.lngeval
van nood, zou men deze manschap met duizend man moeten vermeerderen, welke de
Koning echter slechts tot zi
jne overknmstt0e,insoldi
jnam. EnvAao verbnd zich,
Graaf AVILLEM en zi
jnen zoon,in plaatsvau hetjaargeld,welk deeerstgenoemdeuit

Frankrk
j'k trok en dat thanswaarschi
jnli
jk z0u ingehouden worden,zesduizend pondenjaarli
jkstebetalen;enindienCreveepeurmiteenigeandereplaztsenihhetKameri
jkncâeqden Fzanschen ontweldigd werden,znu de Qtaafvan Zeeland 4ie in erfelt
jk bezit
houden. 0.
p denzelfden êag beloofdedeze laatste,in een bi
jzonderverdrag,dathj na
hetafsterven zi
jnsvaders,deaangegane verhndteniysen inallen deele zouhaknmen(3),
Er is'aanl merkt, tlat '
Graaf w ztrzx derhalve slechts deelneming in den oarlog tus-

schen Engeland en Frankrz
jk beloofde, voor zoo verre diekri
jg deorFrankrç
jk
aanvallend tegen een derRjksleenen gevoerd,ofop hetRl
jksgebied overgebragtmogt
wozden ; en dat deze toezegging door een naan van sylLrzxsmnjten aanzi
en,aldat-

gene dubbel waardig was, watKoning EOVARO daartegen4an zjne zt
jtle belûpfde(4).
Eldersechterwordtde genoemdevoorwaarde een glimpzg rpproezlde:lgenoemd (5).
(1)svltHxtxrs'aoctazTo:,p.691.
(2)V.mE:zs,Charterb.r.Iloll.D.11.bl.:90.
(3)Y.xlxxls,Cltaeterb,m.Iloll.9.lI.bl.591,592. Ye1.
g.wzuxzzze,:.j11.bl.211,2)2
(4)Bltoxaola )D.111.bl.102.
(5)svzGzswzn,D.111.bl.231.
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11331
00-. Twee welten na het sluiten dezer overeenkomsten wasSVILLEM1IInietmeer- Hi
j
pverleetl te K alenelenne& aan het voeteuvel na een overwerkzaam leven van een en

vi
jûigjaren (1).Ti
jdgenootennageslachthebbenhem denschoonennaam van:denGoede
toegekend (2). Eninderdaad,indien men hierondernietslechtsdengoedertzerene,den
zaehtaardzge,maarook den uztmuntende,denvoortrefïlz
jkeverstaanmoet,verdient
tlien eertiteleen Vorst,wellte Ilolland aan he! geweld eensvreemtlen veroverAarsont-

rukt, Zeeland van leenpligtgeheelontheven,degrenzen zt
jnsgebieds,bi
jnazonder
blaedstorting, aanmerlteli
jk uitgebreid, de veiligheiden rustinwendig bevestigd,het
aanzien vanden staatnaarbuiten verhoogd,den overmoeddesAdelsen dergeesteljkheid, zoo we1als der gemeenten , gefnuikt,het regtonltreulkbaar gehandhaafd , de gc-

li
jkheid in regten en lasten, hetgeen eldersdevreesselt
jkste opschudtlingen baarde,
zondertegenkanting totstandgebragt,handelenni
jverheitlbevorderd,onde'
reenzacht
bestuurwaar hetvrijstond tezeggen watmen dacht,welvaarten overvloed verspreid,
en door minzaamheid , edelmoedigheid en braafheid aller harten gewonnen bad. Door
**

jneùuweli
jksbetrekkingen mqtde magtigste'huizen
Zjne schitterende hoedanigheden,zi
van E vrppt4, en de vereeniging van Ilenegoumen met Ilolland en Zeeland ,nvertrcf

jne voorzaten, terwi
jl (le waardigheid van Stedehi
j in aanzien en invloetl al zi
houder des Rjlts hem bi
j de overige Ri
jksvorsten onderscheidde (3). De roem
:*
ZI
JIIS naams WaS groot en Alom ferspreid. Men heeqe hem ))den Xagtige, 4eq

(1)Ftbagm.Fef.Cltron.in Ml:llluxZnal.T.1.p.63. Ih :Eu ,p.115.
(2) Avltuxtxvs pRncrl&T0R,p.682. J. A.uvnxs, chron.Bel
g.Lih.XXVII.C.35.p.251
Het Goudsck AzpAl. bl. 99. Sxov, Iler.Batar. Lib. VI1l.p.118,Oude #pll.biv.Ar- .
IïIII.Div.C.1. D: BEKA noemt hem ,p.115,nPrincepsvaldevictoriosusin praeliis,apprcbatus
.
a contuberniis-'' Zie ook pag.107. Een
in tyrociniis, illustris in hastiludiis, etvalde socialis i

ander ti
jdgenootroept uit: )1Aeh Grave wau x dyn dood is seer te beklaghen , ende is grotea

ecade Kenegoumen , K ollant ende Zelant, menich goet ptmt datmen van u seit. Zelvewair
diinatuerlic vroet ende WyS endediehem 'tslantsbestverstontplaech ditenemen t'uwcn rade.
overdaet ende vredebrake recht ghi scerpelic, dair gb: ltwist. onvrede en oirloghe tusschen
ende vrunde te maken. Ach mochten sisine punte leeren
ïrote Ileeren plaech di te soenen ,
die van sinen bloede gpcomen Syny n ollant stonde noch in goeden scine. soch hudendaechs seit
men van hem ,hetwas die goede.... Fragm. Fef. Chron.apullMATTUIEI Znal.%.1.p.63.
Xinder gunstig,cn te gestrcng oordeelen wwGxwàwR,D.111.bl. 35-237,sTut, OpkomstenJldeï

#er Fereenigde Nederl.bl.416,uitg.van 1770,en Tx wuzR,Taderl.S1f.rerk.D.1.b1.284,
% 5, over dezen Vorst, wien vAw wlzw, op wzczxzzh, St.111.bl.53-55, v.Kzxuy,Ferk.
Gesch. d. Nederl.D.1.b1.117- 120, Fc#crl.Karakterk.D.1.b1.145- 148, en altovlnuK,
D. 111.bl.84,85,102- 105,meer regtlaten wedervaren.

(3)DxBZK:,p.107.
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00meesterderkri
jgsknechten,tlen bevelhebberderVorsteZn (1).'' Een andernoemthem 13
1
3
))den alleredelstcn Graafvan I
lenegouwen,Ilolland, eeland en Frzeaiand''en ver- 39
heftzi
jne))wi
jsheid,schranderheid en braafheid die algemeenbekendware
'n''terwi
jl
lli
j hem ))nietalleen t0tbevrediging derChristen-vorsten in 'tgemeen,maaro0k tot
bi
jleggingderhooglnopent
le geschillen tusschen den Pausen denKeizerinhetbi
jzonder
geschiktkeurt(2y
h.''Xinderoorlogzuchtig dandapper,trachttewzrzrsxsteedsdenabupige
Vorsten en lleeren onderling te bevredigen. Uit dien hoofde werd hi
j overal en

.

diltwerf a1s een scheitlsman , die helder dnorzigt en bedaarzheid s'an geest met edele
belangloosheid , stipte regtvaardigheid en onverpoosde werkzaamheid vereenigde ,ingeroepen (
3). ii
j.n. i
jver zou hem eensbl
jna hetleven geltosthebben. De Konin$
gen van FrankrBk
en van B ohemen , de Graven van Gelre, van Luœemhttrg ,

van Gulik, van Namen, van ?ar en van Kleef, met deBisschûppen van Keu&n , Trzer , Luzk en eenige andere Heeren , hadden zich tegen den Hertog van
Braband verbonden. W ILI-EM , om aan den gruwel der verwoesting een einde te
maken, laat zich # hoewel door het voeteuvel gelkweld, op eene rosbaar onvermoeid

van het eene kamp naar het anderevoeren, t0thjten laatstedebondgenooten tot
ecnen wapenstilstand heeft bewogen. Hj zelf wil den Herlogin den nachtnogdie
li
jding overbrengen. DeBrabandschevoorposten zien hem voorden vi
jand aan enmaken gerucht. Elk Aliegt te wapen, m en wordt lzandgemeen , en het ware met den

Graaf en zi
jn gevolg gedaan geweest, indien men hem nietn0g tegoederuurherkcnd en gered had (1). Doorditbemoei
jen metvreemde zalten echter, getuigteen
(1) DsZEK:, p.107. ))Avztnztxrsapud omncs Principes terrarum adcomagni:catusest,ut
ubique diceretur esse Magister militum etPraefcctusPrincgpum-'' Vkx wxzx,Iluiszittend Leren,

D.II.St.1.b1.191,192(qqq).J.c.:;J0w:E,OrerdeJf/eâdc/leenAcàel
J'
.tmi&ten,bl.27,28.
WzLtEv was ook gewoon aan verscheidenebuitcnlandscheQrooten jaargelden uittekeeren,mits
zi
jllem in ti
jdvan oorlogvolk leverden.,Vzx'wlzx,pp wzGzwzz:,St.111.b1.50.
(2)Mwalwxszxr'
rxEpistolae,aangehaaldbi
j wzcEiuR,9.111.bl.237,vzwwIJ>,op wzocxàz:,
St.111.bl.54,en v.xzxl'Ex,Fc#crl.Karak.terk.D.1.b1.147.

(3)Een grootaantalvoorbeelden lliervanwordtbi
j v.xxsaxs, Cltarterh.w.Holl.D.II..van hI.
'
57-590 gevonden. De lIeer van Bergen op Zoom lietzelfsdegeschillen tusschenzi
jneonder(lanen en de Hollanders ontstaan,, tpr beslissing van wzttzx. v. xluls, t. a. p. bl. 80.

Voorzekereen bewi
jsvanhethqogstevertrouwen ia 'sQraven regtschapenheid cn billi
*
i
#kheid. Met
dcze deugden is cchferwlttExsbesluitvan dea 1van.
lmuwmaand 1326 kwali
jkovereen tebrengen, waarbi
j hi
j zich erfgenaam vel.
klaart vaa de.z
nzatenschap deruitheemschen,welkeinzi
jne
lgnden sterven,eokzelfswanneerzi
jgctrouwd zi
jn.,v.kaRls,t.a.p.bl.374.
(4)X nzxtEnx,deé'rcicrzldc/àeyeesten,B.V.c.25-28. Uftg.v.wlttExs,Brussel,183J.
Vcrg.v.wzzx,op wAGExzAa,St.111.bl.54,55.

11 DEEI..2 sTvK.

A L G EX E EX E G E SCH IEB ES IS

13
1*339 Ti
jlgenoot, werden de hoogebelangen van hetland verwaarloosd (1). Debloei
jende
toestand in welken wltlzzx zi
jnestaten achterliet,wederspreektdit. Ook klaagdemen
in dien ti
jd,dathi
j))hetvruchtbaarIlblland zoo diltwi
jlsverliet, om hetbloemri
jlte
))Eenegoumen te bezoeken;''en wenschte ))dathi
jeven alszAKoB, zich minderbi
j
de schoone RAcuEs(Ilenegoukoen),dan bl
j devruchtbare xzzx (Ilolland)ophield(2)''.
Deze klagte ltan in elk geval, slechtsop delaatste helftzi
jnerregeringsjaren.toepasseli
jk zi
jn,toen welligtzi
jne ligchaamskwalen hethoogere en gezondere Ilenegouwen
vorderden, zo0 niet zi
jne tegenwnordigheid aldaar,totbescherming van degrenzeu
tles Ri
jks, het noodigst was (3). Xaarintlien ook deze redenen nietgeldigwaren,
znu dan de gehechtheid aan en hetverbli
jfin zi
jn geboorteland nieteenezeerverschoonli
jke zwakheid zi
jn? (1) Xen schildert hem afa1s))goetlvan leven en G0(l
ontziende (5).'' Zi
jne godsvrucht bestond echternoch in hetveelvuldig stichten van
kerken, noch in hetschi
jnbaaropzet, om een kruistogtnaarhetH.Land te ondernemen , waartot hem de Venetiaan xxalxo sAwvl'
o in dertienhonderd vier en twintig

trachtte over te halen, noch in het begiftigen van Priestersen monniken (69. De
Ptrechtsche geesteli
jltheid veeleerjammerde luideover 'sGraven gestrengheid,en hem
worden ti
jdeli
jke en eeuwige strafen voorspeld,wanneerhi
jdekerkeli
jken nietongemoeid laat (7). H0eweinig hi
jzich overdeze bedreigingbekommerde blijktuitzijn
(1)sFltsxtxrspRacvRlT0R,p.600,610.
(2)'
W IIUELrsI'
RoctazzoR,p.611. Even alswzuszlR,D.111.b1.23I,halen wi
jdezewoortlen des schri
jversnietaan alseen bli
jk van zi
jn vernuft,maara1seen bewi
jszi
jnervri
jmoediglzeid, welke trouwens ook uit verscheidene andere plaatsen, zno alsp. 610, 632,635 en 699
kenbaar is.

(3)SclxvEhlvs,Toetssteen op #efGoudsclnA'-P..b1.271. BllmzxolzK,D.111.L1.104.
(4)v.KAxpEx,Ferk.Gedc/l.d.Nederl.D.1.bl.121.
(5)DeKlerk lïfde laageLanden,bl.204.
(6)W ltAEtxrs'ROCrRITOR,p.716,717. W AGSNIAR,D.111.bl.235,236. BztoxlolzK,D.111.
bI.104. SàxrTohad ziin werk,))Overdemiddelen,om het11.Landteherwinnen en tebehou41*''qLiberSecretorum FïdelïlpzCrucisj,ook wlttxxaangeboden,dien hi
j:ComesJlhsosïce,
Flandiae et Xelandiae cc Frisiae Dozz?,
ïsv.
ç, betitelt. v. xlEals, Charterh. # 01/. D.II.
bI.373. W lttxx stichtte aan de St.Pieters-kerk te Middelburg in 1314 een kapittelvan veertien
Kanoniken en ecnen Domheer.Zie v.xlEnls,op den Klerk der laage Landen, bl.204 (2).ove-

rigen:getuigen slechtszeerweinigeChartersvan 'sGraven milddadigegezindheidjegensdcGeesteli
jken; uit verscheidene daarentegen bli
jkt,hoezeer hi
j hunneu wandtl gadeslocg. Zie b.v.
g.xlgRls, Cltavterh.r.R011.D.ll.bl.515,516,533.

(7)Wztnxsxrsl'
llocnllz'
rox,p.632,635,œ 9.
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verbod aan deltloosterlingen en Geesteli
jlten ))vaste goederenoftiendentekoopen,dewi
jl11
33
03
09
daardoordegrafeljlteinkomsten verminderdwerden (1).'' En zulk eenes'ermindering
duldden evenmin zi
jne buitenlandschenorlogen en reistogten,a1sdeluistervanzi
jnH0f,
depracht,wellte hi
jbl
juitheemscheplegtigheden ten toon spreidde,endeschitterende
ridderfeesten of steekspelen, die hi
j gafen wellkedergeestelt
jltheid geweltlig tegenstonden (2). Xen verhaalt,datop een dezersteeltspelen teIlaarlem gehouden, en
hetwelk eene geheele weelt onder luisterri
jlte feesten voortduurde, tien, naarandercn,twintig Graven, honderd Baanrotsen en duizendRiddersmeteen talri
jltgevolg
tegenwoordig waren (3). Deze verltwistende liefdevoorpraalen vertooning inwILrzx lII, kan slechts door den bloeien welvaart, welkehj in zi
jn gebied toteene
vroeger ongelkende hoogte opvoerde, verontschuldigd worden. De belangen des han-

delslagen hem bi
jzonderaan hethart,en hiervan getuigen vele zi
jnerwetten en bepalingen (1). Hi
j schi
jnthoofdzalteli
jk ooltdaarom zich in den A'
gJ
zl-oorlog gemengd,
en tweeroofnesten aan den Ri
jn,desloten BI.'
uzlen Folmenntein,op verzoek des
Aartsbisschops van Keulen , na eene hardnekltige belegering ,ten gronde loe geslecht

te hebben (5). Verscheidene steden, inzonderheid Dordreeltt, Rotterdam ,é'c#ïedam ,ZzerzkzeeenGoee,hadhi
jmetnieuwevoorregtenbegunstigd ofindenude bevestigd (6) den inwendigen toestand deslandsdooreen naatlwkeurig toezigtop di
jken
enwegen,aanmerkeli
jk verbeterd(1),deni
jverheidbevorderden voordeverstandeli
jkq
ontwikkeling :an hetopltomende geslachtgezorgd (8).
(1)v.xlEuxs,Charteeb.r.11011.D.lI.bl.464,477. G.:Rl5oT,Ilist.d.Ae/ D.1.B.1.bl.25.
(2) Verg.wltHEtxrsl'
aocrnwToR,p.587,6% ,610.
(3)DESEKA,p.107. J.*.tzlmls,Chron.Bel
g.Z'
?
3.XXVII.C.1.p.244.
(4)Zie vzxXIERI:, Charterb.m.11011.D.II.vanbl.44-571. Totgemak deshandelsverkeer:
had wzttEx m et z&x van B raband besloten ééne munt te slaan , die in beide landen angbaar

znudezi
jn. v.MlEnls,t.a.p.bl.575. avroeger had hi
t
l
'dewaarde van hetgeld in zi
jn gebied
eregeld. v. xlEnls, t.a.p.bl.496. over de zeevaart en den handel der Hollandersvan dien

jkeplaats in x.szwrTlLibersecretorum Fz'#e/ï.
?
fAzICrucia,bjti
jd vindt men eene aanmerkeli
v. Ml>mls, t.a. p.bl.373.

(5)W ltnztxrsphacrRzTo: ad annum 1324,p.626. DESEKA,p.107.
(6)Yerg.vzwMlEals, Cltarterb. r.Holl.D.II.vanb1.42-543. Uiteen Chartervan den 19
van Herfstmaand 1336 aan debewoners van Reimerswaalgegeven,bli
jkt,datbovdreckttvep
reeds in hetbezitdes stapelregtshersteld was. v.xlEl
us,t.a.p.bl.587.

(7)Veelvuldigebepalingen betrellendededjken en diîkbesturen worden bi
jvzwMxnls,cltartgrb.
m.11011.D.lI.van bl.263- 571 gevonden.

(8)zievzsxlsltls,CItarterb.r.#pll.D.lI.bl.38,39,282,3l5,453,575.
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- Onderdebelangri
jkstebjzonderevoorvallen tl
qdenshetbewind van dezen Vorst,beu
hoortde vernietiging der Tempeliers. Vôôr ongeveer tree eeuwen hazden verscheiden:
Fransche Ridder: in P aleatlna zich ter bescherming derbedevaartgangersen van het

Heilige Grafvereenigd, en naarhun verbli
jf,in denabi
jheid desnuden tempels,den
naam van XilitcsTempli,Templarii(Tempel-heeren bfTempeliers)ontvangen. Sinds
hethernemen van Ieruzalem doordeSaracenen,haddenzi
jzich overgeheelE yrppc
verspreid en allengsin vermogen eh aanzien demeeste geesteli
jlte orden overtrofen.
Zt
j leefden ongehuwd en even alsdemonniken, doch nietonderzulk eenegestrenge
tucht, in gemeenschap van goederen,in ri
jkbegifti1
gde gestichten bjeen. Hun gedrag
echter, zoo'niet veelmeer hun ontzaggell
jlte rljktlom ,had reedslang deaandacht
dergeestell
jke en wereldll
jke Grooten t0tzich getroltk-en. Xen beschouwde hen als
ten hoogste gevaarli
jk voorKerk en St
aat, bes
chuldigde.hen 4an de ged.rogtel.qkste
#'
.
stellingen, vervolgdehen,bovenalin Frankrùk,paarzi
J donr hetgeheele Ri
lk op
éénen dag gevat wertlen, en sprak eindeli
jlk op de kerkvergadering te Kzenne, in
.

dertienhonderd twaalf, over de geheele orde het vonnis van vernietiging of epheëng

uit,hetwelk met den wreedsten jpoed in Frankrç
jk, Engeland, Jc/tplîczld crï
Italië voltrokken werd. Dit geschiedde 001t hier te lantle, waar zl
j ongetwi
jfeltl
aanzienli
jke goederen bezaten. Zi
j hadden,naarmen wil,gestichten in Nç
#jmegen#
Kaarlem , op Texel, in M edemblg'k , Zierzkzee, Jfzrddeîizfrg en elde'
rs op W alcltea
ren,in deMeç
jerjj-vanden Wpzc/zen op andereplaatsen. ln deN ederlanden werden
zi
j naarhetschi
jnt,even alselders inN eder-D uztaehland ofN eder-sakeen, alfen

op één ti
jdstip overvallen. Immers wordt verhaald,dat de regering van ZLerikzee
eene geheime verzegelde aanschri
l
'ving ontving, met'
ast dl
'
e op eenen bepaalden naçht
,l

ten twaalfure in den vollen Raad te openen, en den inhoud dan onverwi
jll ten uitvoer te brengen. lletwaseen bevel, zich van de Tempel-heeren meester te malten.
Xet geweld drong men hun gesticht binnen en allen werden omgebragt behalve twee,
welke zich in een berucht huis bevonden en ontkwamen. Hunne goederen , zoo hie?
als overal in de N ederlanden ,werden den St.Jans Ileeren of Joannieten afgestaan,

welke men vanaandeelaan hunnen ondergang nietgeheelkan s'ri
jspreken (1).
(1) x.z. v.zoxuoax,Nederl.#ï4f.bl.184-188, wien BRzxoT,Rist.d. Ae/.D.1.B.1.
bl.26,w.GlmTtzax Hist. Templariorum , p.398,Amstel.1743.en wzGzxzwh,D.111. bl.192
volgen. â.MATTHZICS,de Eguestriordine Melitensi,in de Analecta,T.V. p.936 sqq. Verg.

s.o:wllll,Terh.otler deTernietiging rc/ldeordederTelnpelieren,bl
jzondermetâefreâiflg
totonsvadevland,indeMnemosyne,D.XVI.(YI.)bl.313-337.BItD>mDIzK,D.III.b1.106-111w
B%
j'n.bl.239-253; en bovenal de aanmerkingen van den Heogleeraar Tvozxzw, b1.300 enz.
L.v.vxtTagx,een ti
jdgenoot,zegtronduit,datdePausen deKeuingvan Frankrb'
k hoofdzakell'k
*

.

die Templiers verdeden
#

0m haergoet;endeom haerri
jcheden.'' Sp.Sï4f!Bt,
YI.c.9.bl.374.
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De voorspoed welken de staat, sinds het verdri
gven der Vlamingen ,onder w xLrsx 13001II
1339

genoot,wasslechtseenmaaldooreeneTreesseli
jke ramp afgebrokengeworden.Twee
jaren nahctvernietigen derTempeliers,verspreiddehongersnood,doorde aanhoudende
regens veroorzaal
tt,welke het veldgewas bedierven , eene naamlooze ellende over deze

gewesten. Van kommer en gebrek bezweken de armen in jrooten getale op dewegen.
Blpedverwanten, ouders, ltinderen , echtgenooten zelfs schuwden elkander, en weiger-

dende een den anderden noodigstenonderstand. Bnorhetslechte en walgeli
jkevoedsel, daar de li
jken van dieren raauw verslondeh werden,ontstond eenehevige pest,
welke een overgroot getal slagtofersmedesleepte en t0tin het volgende jaarvoortwoedde, toen een ri
jke oogstofaanvoervan buiten,cen,overvloedvan koorn ople#

l

verde,welke aan den bangen n00d een eindemaakte (1).
UTRECHT. OvERxzsszx,.DRZwTnE. Gedeeltell
jk ten kostevan hetStzcht,wasIlolu
land t0t die hoogte van magt en aanzien opkestegen,welkehetonderGraafwxrLEx IlIbereikte. Bisschop wzxzxk
Ex van Meehelen had zi
jne staten,tloortweespaltgeschokt, in de uiterste verwarring achtergelaten. Het Neder-stieât wasbi
jna geheel onder den invloed van Kolland gebragt,terwi
jlveleBoven-stichtscheEdelen
den Graaf van Gelre voor hunnen leenheererkenden (2). Onderzulkeomstandigheden wasde keuzevan cenen opvolgermeerdan ooitmoei
jeli
jk,envreemdebelangen
speelden

de hoofdrol in. Door dez: geleid ,verklaarden zich eenige Kanoniken

voorGvIvan #:n:g/?
.
Ivl:?z,desti
jdsscllatmeesterderLuikschekerk; de anderen vnor

AnoLv (RrnoL:)van W aldek,Damproostte Utreeht(3). Ophetberigtvan 'sBisschops
dnott,had ovzzichonmiddclli
jk uitZzerikzeenaarIlolland gespoed en washierdonr

(1)WltlEtxrsFRocrRzToh,al annos1314,1311,p.5t9,580. L.v.5'
ttTnzx,SpiegelSïdf.
B.VI.c.24,25.bl.392-395. BrcsEtzvsad slmzx,p.231,237. Om dezen fl
jdleefdedevermaardeSpaarnewouderReusKtusvzwKvTsx,zoostoutdoorvowpztin denG%
j'sbrechtrcsJemntet
jeschilderd,en wiens ligchaamslengte weleer ()p den hmur in de kerk te Spaatnewoudegeteekend

was. WztuEtxrs nocrRuoh, welke in zjne jeurd hem gezien had,getuigt,p.606,607,dat
))personen,diezeerlangwaren,onderzijn uitgestrekten arm doorgingen,endatmjnschoengemakkeli
jk viervoeten van z'
eergrootemenschen kondebevatten-'' Dezelfdeschri
jvermaakttezelfden
ti
jde ook gewag van eene Zeeuwsche reuzin,))bijwielangemannen zellsmaarkleinekinderen
schenen te zi
jn, en welke metdezeligchaamsgrcotteeeneverbazendeligchaamskrachtvercenigde.
éetelkehand tègell
jk kondezl
jeenton HamLurgerbieropheFenenvoortdragen,enbragteenbalk,
welken achtmannennietopligten konden,waarmen dien lzebbenwilde.Zl
jbevondzichin1323bj
dekrooningvanKoningKzlasIV van Frankrt
j'
k,onderhetgevnlg van Graafwlttu 111.
(2jZieJlg.Gedcâ.d.Taderl.D.lI.St.1.bl.413.
(3)Dxgxrz,p.105. lhoz,p.229.
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1,
300- zi
jnen broeder, GraafzAx lI, weldra gevolgd, die, nietssparendeom zi
jn doelte
1339
hj
bereiken,hem den ml
jterverschafteen erdoarden vrede methetStleht,bovenalin
1301 dit tl
jdsgewrichtvoor Ilolland zoobelangrl
jk,verzekerde (1). Abolz
vbegafzich naar
OoerùùnelofhetBonen-stïc/il (2). Hi
jwerd echtern0gin hetzelfdejaardoorPaus
BoxxvAczcs VlII t0t Bisschop van Lulk verheven , en ovzhierdoor in hetgerust bezit

desPtrechtschen zetelsgesteld(3). Ongetwi
jfeld heeftdebeloftederstad Utrecht,in
dertlen honderd aanzAx11en oul,a1szi
jnen Stadhouder,afgelegd,om z0ohetbisdom
openviel,zich voordengenen teverklaren,op wien de keusvan den Graaf,zi
jnbroeder of hunne nakomelingen zou vallen, op het verkiezen van ovl grooten invloed

gehad (4).
Gelukltig z0u het voor de inwendige rustvan den staatgeweestzi
jn,indien niet
de belangen van het Henegouwsche Huis den nieuwen Kerkvoogd in den Vlaamschen

jnegevangennemingbi
jdentogtopDuzreland,endekomstvan
1304 kri
jggewikkeldhadden.Zi
0v1 van F laanderen in Ilolland,ontvlamdeop ni
euw hetvuurderburgerli
jketweedragtin Utrecht(5). Sindseenigen tl
jdwasdeburgerj dierstad in tweeaanhangen
verdeeld,doch welkeroorsprong onbekendis(6). Departi
jvanzAKoBvanLlchtenherg,
#plIcs#toegedaan,wasdoordeverheëng van (;v1totdeBisschoppeljltewaardigheid,
in aanzien gestegen en dreefboven,in weerwilderandere pftegen-llollandschepartj
van welke I.AMBRECUT deFrïe' (deFr::$ hethoofd was. Bisschop oulhadechter
beide hoofden, althansnaar hetscheen,metelkoderverzoend (7). Op de treurige
mare van zt
jn ongevalkwamen 00k beiden overeen,allebl
jzondere veeten tenbehoeve
Van hetalgemeeen belang,terzi
jdete stellen,en beloofden elkandermeteedewederu

keerige hulp en trouw ,ten einde destad ,t0topdeterugkomstdesBisschops, in goeden
staat en in Trede te houden. Doch het verdragwerdspoedig aan de zi
jde van IzAxBRECHT de Frfd: geschonden, en de burger-woedebarstte geweldig los. DeRidderGEh-

RIT BRVCKEX ofBROEK washaareerste slagtoffer, en werd voorzi
jn eigen huisomgebragt. LlcuTExBymo,zi
jn zwagerwlrrxx van Wptçzlilirg,dienszoon,en deRidder
w zawzh werden gevangen naar het huis F rewenburg gebragt; doch LIcHTE5'
BzRo en

(1)MEslsSTOKEsD.111.B.YII.bl.60-65. Ziehiervoor,b1.12,13.
(2)DE :EKZ,p.105. IIEDA,p.230.
(3)BvcuEslrsad :EKzx,p.109 (a),ad Hznzx,p.:31 (a).
(4)v.MlEals,Cltarterb.r.Iloll.D.II.b1.14.
(5)Verg.hiervoor,b1.17- 19.
(6)BrclEtlrsadnEnlx,p.232 (c). Verg.Al
g.Gesck.d.faderl.D.II.St.1.b1.411.
(7)M:uss'oKz,P.111.B.Ylll.b1.155,vs.1031- 101J.
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w zhwER weldra in de stilte van den nacht, naar hetSt.Katharg'
na veld gevoerd en 1300-vernaoord. Be bloedverwanten der verslagenen dorstten naar praak, en lïtrecht Averd 1339
een tooneelvan openbaren kri
jg en bloedvergieting (1). In dezen staatvan zaken rukte
ovx van Klaanderen naar de stad op, nam haar in en veranderde hetstedel
ijk be-

stuurnaarzi
jnwil.GeheelhetNeder-stichtgeraakteindemagtderVlamingen,behalve
desloten van zwznn van M ontfoort,urBhEcH'
rvan Fïczlezl,en dievan Zttzlen en
van B oezehem , welke stand hielden. GzzsBhEcuT van ;Jz.
z':&lez',I werd weder in

hetbezitzt
jnsslotsgesteld,hem doorzAxIontweldigd. Deoverwinnaarhiermedeniet
vergenoegd,eischtezelfsvan de Stichtschegeesteli
jlkheid,datzi
jtotden Bisschoppeljken zetel,alsware dezeopengevallen,zi
jnenneefwlxal-ExvanGulz-iz0uverhefen.En
waarschjnlt
jk zou o0k ditverlangen,hetwelkdoordeafgezantenvanGulikonderschraagd
werd,bevredigd zi
jn geworden,intlien nietdeomwenteling(IoorwITTEvanScezzlwlede
in Rolland bewerkt,de,
vlamingen uithetStohtverdreven had (2). genederlaag
van Grx van K laanderen in den zeeslag voor Zierikzee, en de vlugt van Rzxzssz uit

Utreeltt berstelden weldra Bisschop ovI, welke tegen GrI van F l@cs#ere,& werd

uitgewisseld,in hetbezitzi
jnsstifts(3).

130J

Om den binnenlandschen vrede te verzekeren , erkende orl, na een naauwkeurig
onderzoelt, het hooge regtsgebied van het StiJcpe-kapittelin hetSttcht,enbevestigde

de voorregten der Kerk zoowelalsdiederUtrechtscheburgers,oelkehj daarenboven meteenigenieuwe keuren vermeerderde(4). Hetgelukte hem eenen,althansti
jdeli
jken zoen tetrefen tusschen destad Utreehten deburgers,welke in zi
jneafwezigheid daaruit verdreven waren, en die men alsvi
janden beschouwde. Slechtsmet
uitzondering van LAMBRECHTdeFrï- en eenige zi
jneraanhangers,werden alde overigen , onder oplegging van een bepaald zoengeld ,teruggeroepen en in hunnegoederen 24v.
h
Zomer-

ersteld (5). Ter handhaving derinwendige rustzag hj zich laterinsgeli
jksgennod-.maand
1307

(1) MEtzs sT0Kz,D.111. 3. VIII.bl. 155. De rermeerderdenKz, in xuzuzzvs,Anakct.
T. 111. p. 196, 197. J. x. tza ls, Ckron.Bel
g.Z4.XXVI.c.13.p.239. De zoenbrieven

van Bisschop GnIbi
jv.Mlzlls,Cltarterb.r.Ilbll.D.II.bl.65,66,105.
(2) XELIS sToKE, D. 111. B. VllI.b1.155, 156. Ds sxxw, p.106. De vermeerderdegSKA,
1
:1. 197. J. ï.tnols, Cltron.Bel
g.Zïâ.XXVI.c.13.p.239. 11ED.
t.,p.230. Zie hiervoor,
bl.19- 22.

(3)Ziehiervoor, b1.22-32. J.A.tzvols, Chrnn.Belg. Zïâ.XXVI.c.18.p.212. Hgnz,
p.230.

(4)HEoz,p. 231. BvcHxtlr, ad uxnAx,p.234-237. De Termeerderh nxz,bl.200,201.
vzx xlERls, Cltarterb.r.Iloll.D.II.b1.50.

(5)v.xlxqls,Charterb.w.11011.D.lI.bl.66-68.
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11
33
0039 zaakt den zoon van IzxcuTExBzao , zjnebloedvcrwanten en vrienden destatlte ontzeg-

gen. Van ti
jd t0tti
jd werden ernu gevechten tusschen deballingen endeUtrechtsche
burgersgeleverd. In een dezergevechten,nietverre vanJmernfoort, xerloorvan
zzlcuTExBzho den stri
jd,en meteven weinig geluk bestreed hi
jb1
jdebru'
gteJutphaa.
zi
jne tegenparti
j,diezegepralendstadwaartskeerde(1). Eindeli
jkwerdwedereenzoen
getroFen. LAxsazcu'
r de Frïe.
v echter en eenige zi
jnermedehelpersin den moord aan
21v. de Lichtenbergers gepleegd , werden op nieuw balling verklaard, en den overigen 0nEomer-rust
stoltersvan beidezi
jden hetstichten en begiftigen van een altaarbinnen Utreeàt,
maand

1310 OP Strafvanballingschap,'
totboete opgelegd (2).
Terbehartiging van debelangen derGeestell
jken,hadzich Bisschop ovIkorttevoren
op de kerkvergadering te Keulen bevonden, welke door den Aartsbisschop Il>zxoztzx ,

onder wiens kerkeli
jk gebied hj behoorde,wasbi
jeengeroepen. Behalve nnderscheidene bepalingen tergunste derGeestell
jken,werd hierook vastgesteld,datvoortaan,
naarRoomsch k-erkgebruik, in hetlterkeli
jkehetjaarnietmetPaaehen,zo0alsaan
'

$

de Hoven , maar met Kernm ls zou beginnen. Hieruit ontsproot de zoogenaamde Ker-

àdlï
g'àcStù.1en deStf
J'Jvan den #prd,welkein burgerli
jlteofwereldll
qkezakengc1311 volgdwerd.(3). Hetvolgentljaarwas()r1op de kerkvergadering teFiennetegen(1) De rermeerderde:EKA,b1.201. H>mz,p.231. J.x.tzyols,Chron.Belg.ZC':.XXYI.
c.21.p.243.

(2)Bvclluasad Hzowx,p.232,233 (c). v.xluls,Cltarterb.m.Holl.D.II.b1.105.
(3)SVAGEXIIR,D.lil.bl.194.ln k-laanderen,Braband,Ilolland,Zeelanden Utrechtbezigdc
men den Hofsti
jl,dieook in Franknjk,Engeland en teKeulen gevolgdwerd,toenBisschopGrx
in 1310 in z'
i
jn regtsgebied,denaanvang dessieuwen Jaars,evenalsin hetgreotstegedeeltevan
Duitschland,in Gelreen vroegerindemeesteNederlandschegewcstengebrnikeli
jkwas,opden25
van W intermaand terugvoerde. Daarhetverschiltusschen Rof-en Iierkstt
j'
lin lletbeginnenvan
hetjaargelegcn is,zoogceltditalleen veranderingin demaanden endagenvanhetjaar,welkeden
Paaschdagvoorgaan. Naarden Ilofstt
j'lbehooren dezetotLetvorige,naarden Xerkstj
tltothct
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Hofstu--l,
volgendejaar:
welke men ook den Ouden ffg''fnoemt, hielc
len stand totdatlletbeginnen van llctjaarmetdea
eersten van Louwmaand,door een bevelschria van nups IIIvan dcn 16 valzZomermaand1575,in

de Nederlanden ingevoerd,en zeven jaren later aldaar .de Grego
riaansclte,ofzoogenaamde
!
Fïez
ll-e k%tB''l, aangenomen werd. Verg.xrcgztlrsad u>mzx, p.238. J.v.p.wATER,Foorr.w.
h. Tflr. Placaatb.b1. 25-30. Htr
YDROI'
ER, 0P MEtlsSTOKE,D.1.b1.307- 312 SIJHOF:, Gedenkm.D.1.bl.79,86,107,114. BltnERblzK, D.111.bl.238. Hetoud-ocrmaansche gebruik

den ti
jd nietbi
jdagen, maarbi
jnachten terekenen(TwclTrs,deJf
'orls.Gcr-.c.XI)lteefttct
in de vcertiende eeuw in deNederlanden stand gehouden. Zi: den zoenbriefvan Bisschop otI

bi
jsrcuEtlrs,op HEnA,bl.232. V.tnoy, Aloude Scgccrïpgdlt'.r.Iloll.D.111.bl.301. NuMer:, Gedesâ,t;.D.1.b1.151,311.
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woordig , waar de orde der Tempelieren werd afgeschaft. Op aandringen des Konings1300-

van Frankrq'k,bond PauscLExExsV hem den kardinaalshoed aan,dien ht
jweiger- 1339de, doch eenejaarkeddevan vi
jfhonzert
lpontlcn van Koning vlrwsden Scippn:aannam (12. Hl
j vertoefde eenengeruimen tt
jdaan hetFranscheHof. Xen verhaalt,dat
hi
j zich met den KoningtePontohebevond, waardezeVcrst, alsscheidsman,de
Graven van Klaanderen en'Ilolland metelkandertrachtteteverzoenen (2). Ditis
echteraan eenigen twi
jfelondcrworpen,dewi
jlkortte voren eenvredesverdragtusschen
debeideGraven getroien was,lzetwelk destjtlsn0g ontlerbouden werd (3).
Iutusschen had eene valschemare van 'sBisschopsoverli
jden,deFriezen van Stellzboglcdr/ in opstand gebragt. Reedsin dertienhonderd zeswashetslotFollenhovenin
het Boven-stlcht door hen belegerd , doch tloor den burgheeruEaxww dapper en ZOO

lang verdedigd geworden,t0thetontzetwerd (1). Drie jaren laterhadden zl
j de vi
jandeli
jkhetlen hernieuwd,de lkerk van Kollenhoven geplunderd,hetslotbelegerd en
vele baldadigheden gepleegd.Gvl,onderwien zt
j behoorden,had hendeswegemetden
ban bedreigd,wellte hetvolgendejaar,daarzi
jinwecrspannigheidvolhardden,overhen
werduitgesproken(5).Om lzen inbedwang te houden,washi
jbegonnen eenenieuwe
stcrktein Stellg-ngwerh op eenen grondwelkehem toebehoorde,op tewerpen,toen
een Pausseli
jlkontbodhem naarFienneriep.DeStellingwerversbedienden zich van zi
jn
afzi
jn en van hetgeruchtzi
jnsdoods;zi
jvernieldenhetn0gonvoltooidewerk,enslpegen
hetbelegvoorhetwelvoorzieneslotKollenhoven (6). Geweldig wasdeaanval,dapper de verdediging. Reeds was menige storm afgeslagen , toen een ongewoon groot
schietgevaarte ofkatte,drie verdiepingen hoog en sterk met manschappen bezet,werd
opgerigt. De eerste verdieping was met werptuigen en slingeraars,de tweede met

boogschutters, en de derde met bi
jldragersvoorzien. Hetgeheeletuig wasvoorhet
vuurvatten metpssenhuiden omkleed, en voorts tegen het beuken derstormrammen,met

eene borstwering van gevlochten teenen omringd. DeFriezenvoerden ditvreesseli
jk

(1)Ds:zKz,p.107. Hzpz,p.231.
(2)Dz:EKA,p.107.
(3)Zie hiervoor,bl.37.
(4)F.A.EIIZIXGEwrzll
zx, #efaloudeOzhcëweldcâegeslacâtvan rollenhoven, in den overw
#ddeldc/lel Jlmanak voor 1843,b1.82,90.
(5)zie den Bisschoppell
jken banbriefvan dcn 4den van Bloeimaand1310,bi
j,v.xxuzs,6'écrterb. m.Roll.D.II.b1.â4,95. Charterb.m. Friesl.D.1.bl.137- 139. Yerg.y.szonns, Fr.
zaarb.D.111.bl.239- 244. V.p'
zzy,Lerenachetse ran wlc.v.'trrxw,b1.53.

(6)Dz:EKA,pv107. U:z0xxxzrs,Aer.Frh.#i:f.Lib.XlII.p.189.
JI.Dzxt.2 sTrK.
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13
13
0039 gevaartenp vl
jfvoeten na aau drn muurenspanden alle krachten in, om den hoogsten slottoren neer te vellen en de boogschutters van de wallen teverdrl
qven, ten
einde .alzno het slot binnen te dringen. Bisschop 0v1 van het gevaar waarin

de belegerden verkeerden verwittigd, begafzick onverwi
jld uitFt.ankrù'k en naar
Ilblland (1). Hierwerdterstond heirvaartgebozen en eene vlootuitgerustmetwelke
de Bisschop ,verzeld door nzaK van Brederode,xlx.olwAs van P utten enandereEde1312 len , t0t ontzet van het slotde Zaiderzee overstak. Nieuwe moed ontvonkte de burg-

zaten toen zj van detorentransen deschepen zagen naderen. Hetgeluktehun een
brandend vaatje metsalpeter, zwavel,pek en andere ontvlambare stoFen gevuld en
van buiten meti
jzeren haken voorzien,op hetstormtuigderFriezen tewerpen,waaraan het zich vastheclltte. De wind blies het vuuraan ,zoodat spoedig debovenstever-

dieping in brandgeraakte,instortteen vi
jftigFriezen verpletterde. Steedswoedender
m de overige
grepen de vlammen em zich henen , en niet dan zwaar gewond ontkwa
+
bezetting uit het brandende gevaarte ,dat kort daarop geheel inviel en verteerd werd.
ln de verwarring , welke dit onder de belegeraars verweltte ,deed de slotvoogd eenen

uitval,welkeaan vi
jfhonderd Friezen hetlevenkostteen deanderen op devlugtjoeg.
Ondertusschen was de Bisschnp geland en had zich met eene Sticlztsche bentle onder
rroRls, den Domproost van U treeht,en zkx, Heer van J rkel,vereenigd. Na lang
beraatl, besloot men naar Frieeland te trelkken en de naaste dorpen ,inzonderheitl

Stelllngwerf ,doorvuuren zwaard te verwoesten. Doch desnachts'
vôôrden daartoe
bepaalden dag , had een zware stortregen door een llevigen storm vergezeld, de wegen

derwi
jzeonbruikbaargemaakt,datdetogtgestaaktmoestworden. zelfswerd debisschoppeli
jkelegerplaatsopgebrolken en devlootnaarHolland teruggezonden,temeer
dewijlhetnat
lerendewintergeti
jdeden toegang naarFrie&land bezwaarli
jltmaakte k
'2).
0ok trat
len de Stellingwervers met den Bisschop in onderhandeling ,waarop eenverdrag

1313 volgde, bt
jM'elk zi
j, gell
qk mede de Schoterwerversen Oostergoërs, hem vergoeding
tler schade door deVollenhovenaars geleden, naar hetschi
jnt,ingewilligd en hem
(1)Op gezag van nz:EKz,p.108,verhalen z.z.tEvols,Cht-on.Bel
g.Lib.XXYII.c.5.p.246,
wwGEswzR, D. 111.b1.195, k.szouos, Fr. Jaarb.D.111.b1.237, Gtzszvs, Gesck.d.6'ârt'4l.
Kerk ïn de Nederl.D.lI.L1.122, 123,en anderen,datGERARO,Proostvan D erenterenbroe-

der van den manhaften slotvoogdsxnxwx,den Bisschop Jn Frankrt
jk van den tnestand derbelcerden kennisgaE Uitechtebescheidenbli
jktechter,datllzaxlxsbroedernietGERARD maarszRxszao
heette, welke eerstDeken tc D erenter, naderhand Proostte Zmolgeweest, doch recdsin 1309

overleden was. IIERXZX zelf was het daaraançnlgendejaar gestorven. Zie den Overyss.Hfw.
voor 1843,bl.82.

(2)pz szxA,p. 107, 108. H.gavxzsl 1le& Transisalanae,in ovxnza's Jnatecta, T.1I.
P.112- 117.
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acht en veertig landhoeTen md de ,dienstbaren te Ilaeelltam , nevens meer andere 13001339
goederen toegewczen hebben (1). Daarentegen had orz de lantlen van .l mstel en
W oerden reeds te voren, uit erkentenis voor de hem betoondehulp,aan zjnen neef,

Graafwxttxx III,afgestaan (2).
Ernstig trachtte thans de Bisschop den vervallen staatdergeldmiddelen teverbeteren ;en

daardeinkomsten,naarhetscheeà,nietltonden vermeerderdworden,besloothi
jzi
jne
uitgaven te verminderen, en begafzich te dien eindenaarFrankrù'k,M'aarhi
jvier
jaren vertoefde (3). Bj zi
jne terugkomstmoesthj vele ingeslopene misbruiken her- 1317
stellen,en tleovertredersderopenbarerusten derbestaandewetten strafen. Hi
jzag
zich zelfs verpligt de wapenen, ter zake eener voogdi
jschap op te vatten. Tien
jaren geleden had JonkheerzAx van Benthem hem hetburggraafschap s'an Utreeht
opgedragen, om daarmede olzsBREcu'
r'
ult den Gppf
g':te beleenen, geli
jk geschied
was (1). Het schi
jnt, dat deze leenman een onmondigen zoon had achtergelaten.
Althans het bestuur over de goederen :an zekeren GlzsBatcuT ultden Gppfj:, een
mindel
jarig Stichtsch edelman,hatlGvIvöôrzi
jnvertrek naarFrankrjj'k aan zxs van
Kuzlenbttrg en >IKOLAASvan #cl# toevertrouwz. Bi
j zi
jne terugkomst4ordertle hi
j
van de beide bewindvoerders rekenschap en verantwoording,welke zi
j weigerden.
ondersteund door Hollandsclle benden, belegerde hi
j hen op het slotten (Jopf
g-e,
hetwellt eerlang bj verdrag en belofte van voltloening overgegeven en aan Aaworn
van JJJ.::&f:@zl, nevenswzlzLEx,een natuurli
jken zoon van FsoRlsVj in handen D v.

gesteld werd. Doch dienzelftlen nacht overleed de Bisschop aan een heùg toeval Bloeim.
, jalv.

nietzondervermoeden van vergiftigd te zl
jn. De weerspannigeHeeren maakten zich
onmiddelli
jltbl
j verrassing wedermeestervan hetslot,enternaauwernood konde het
li
jk dtsBisschops,in deuiterste haastnaar Utreeltt gevoerd worden (5).
(1)MArrszErs,Anal.T.111.p.206 (1).v.xlzaxs,Clcrferi.r.#:?1.D..l1.bl.137.Cltarterb.
r.Friesl.D.1.b1.151.

(2)V.MIERIS,charterb.r.#pll.D.II.bl.121. In dezen arstandsbrief,geteekend den11van
Avjnmaand 1311,getuigtGrx,dathem degenoemdegoederen doorzi
jn breederzzx 11,voorAef
leren waren opgedragen. Uitden giftbriefzelven van den 12 v.Bloeimaand1300 bljktintegendeel, dat zj hem geschonken werden totzoolang h%
j'een Jzbdp- zougekregen âezzes. zie
charterb.r.Iloll.D.lI.b1.11. En in 1305 erkendehi
jdiegoederen nçet langer fe mogen
zezïffes,dan hetGraaf wlttzx lIIbeltaagde. ZieCharterb.m.11011.D.l1.b1.47.

(3)Dx:EKA,p.108.
(4)vzwI)zAVZTER,UtrechtsPlacaatboek,D.111.b1.50.
(5)pg nx:jp. 109. J.A.tEvnls,Chron.Aeljr.Lib.XXYII.c.12,p.250. Libr.lzïf.
s.RTRI et Major.Eccl.Traj.apud xzTTszu Znalect.T.111.p.209. Verg.Tqt.é'
ccr<. D.
II.bl.269,en deaant.van v.Anlzy,bl.300.
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GvzvanKenegoumenhadbi
jnazestien jaren hetStg'
elttbestuurd.Vroegerwashi
jKanonik teKameri
jk geweest(1).Hi
jmoetechternietalti
jdin'den geesteli
jken stand,
maar zelfs, naarhetschi
jnt,eenmaalgehuwd geweestzi
jn. Xen vindtten minstein
de onrkonden dier dagen v'an twee zi
jner dochters meltling gemaakt (2). Bi
j een
schoon gelaat,eenefraal
je gestalteen bevalligewelsprekendheid wordenhem eenhelder
versland, een schrander doorzigt

andere uitstekende hnedanigheden 'toege-

kend (3). Zl
jn gedragmetbetreltlting t0tIlEhxxx van Kollenhoven,getuigtevenwel
niet, dat getrouwheid aan woortl en beloften onder zi
jne deugden bchnorde. De
moedigeburgvoogd had alzl
jnelantlen en goederenverpand ofverkocht,om hethem
aanvertrouwde slot ten eindet0e te kunnen verdedigcn. Gvzpreesgrooteli
jks'smans
beleid en sloeg hem riddermetdewoorden: ))Hi
jwassterk,standvastig en getrouw-''
llAlti
J'd getrouw , getrouw tet in den dood'' hervatte sEltxAx en plaatste deze spretlk

op zi
jn ridderli
jk wapen. GvIbeloofde hem alzi
jne goejleren tezullen lossen, doch
vergatdit; en HERMAX stierf ))ri
jck in eere maerarm aen goet en 5rol droefenisom
ovl'sondanck.'' Zi
jn zoon had de wi
jlknaarFrtk&land genomen, en zi
jne dnchtcr
was n0n gewerden in hetkloosterMarzënbllrg ofZwartewater (4). SlechtsWel
-nig
vlekken van dien aartl echter ontsieren het karakter van dezen Kerkvoogd , wien a1s

kri
jgsman tlapperheid, noch alsstaatsman beleid ontbrak,en dîedehooge pligt van
tlen regent, de bevordering van hetvelksgeluk, met naauwgezetheid vervulde. H1
j
had velenuttige verbeteringen en inrigtingen,bovenalbctrekkeli
jl
thetdi
jkwezen,tol
stand gebragt, Utrdcâf en andere stetlen in de oude voorregten bevestigd of met
nieuwe begiftigd , de landzaten tegen den moedwil des adels beschermd , de strooptogten der Friezen beteugeld, het bisdom van roovers gezuiverd en de veiligheid van
tlen staat tegen buitenlandsch geweld,door het stichten van onderKheidene sloten ver-

zekerd. Hierdoor waren onder zi
jn bestuur de welvaart en hetvermogen van het
Stikltt, inzonderheid van de Overi
jsselsche steden, aanmerkeli
jk toegenomen; en
hi
j zelfhad door eigen spaarzaamheid en inkrîmping, de verachterde geltlmiddelen
tles bisdoms tot dien staat gebragt, dat hi
j het Stlkltt zonder schulden na(1)v.xlEals,cltartcb.r.Iloll.D.lI.b1.38.
(2)v.MzEhls) Charterb.p.Roll. D.lI.bl.177. Dc eene dochter, xzRlz, was gchuwd aax
wRlovo van Ik
h selstein ,- de tweede, AtElo , aan pzro van Z speren. ltzlp werd later non te
Koningsvetd. v.MlzRls,Chat-terb.r.#011.D.II.b1.260.

(3)D::ZKA,p.109.
(4) F.z.xssmuz wrsBzx, Ret clpllde Operbà&elsche GedllcâfTan Fpllesépeegl, in de>
O,er#44.Zlm.wor1813tb.
l.&?-

bES Y IDtR LIS:S.

61

liet (1). Uit gehechtheid aan,zi
jne onderdanen had hl
j den aangebnden kardi-13
13
03
09
uaalshoetlafgewezen (2). De opdragtdezerwaardigheid,en dathi
jvaak alsscheidsman tusschen vreemtle mogendheden optrad, getuigen well
t een aanzien hl
j 00k
buiten degrenzen zi
jnsgebiedsgenoot (3). Niet bi
jde stoieli
jke belangen zi
jnsstifts
haddenzi
jnezorgenzich alleen bepaald. Erbestaatn0g eenbevelschrift,waarinhi
jmet
ernsten gestrengheitl tegen de grove misbruiken, bi
jdekerkeli
jken en leeken zijns
geesteli
jlten regtsgebieds ingeslopen, bepalingen maaltt en den kerkdienaren hunne
pligten voorschrl
jft($. Ditbelangrl
jlt staatsstult,welltsinhoud grootendeelsovereen'

knmt mct tle bevelen dool- Bisschop ztx van Zzrcà uitgevaardigd ,toont den diepge-

zonken staat der zedell
jkheid en godsdienstin flieti
jden,en hoemoei
jelt
jkhettoen
vielde misdaad en hetzedebederftebeteugelen (5).
>-REOERIK van Zlrcà ,Proost van St.P ieter te Utrenht, wellte nu den bisschopsw
zetel betrad , was uithetzelfde geslacht als de s'roegere Kerkvoogd zAx van Zf-rcà ge.

sproten,en op aandringen van Graaf wllzxuEx llI gekozen (6). Hi
jlietzich te Rome
wi
jen, doch verspilde hierdoor niet alleen hetvermogen door zi
jnen voorgangerbespaard , maar bezwaarde o0k het Stzeht metnieuwe schulden. Dit yerwekte misnoe- 1318

gen en strekte grooteli
jkst0tverltleining van hetaanzien desBisschops. Reedsin het
volgendejaarstonden deHeeren van Ll
jnden,van Keeteren envanOmmerenopenli
jk
tegen hem op , legtlen hetslot D ullenburg of Tollenburg , in de M areoâ tegenaver
R eenen door Grz gesticht,voor een groot gedeelte in de asch , en den A ï
J'ZI overtrek-

lkende,roofden zi
j'sBisschopsltarren en wagens.FREBERIK ontboodhulp<anxzlworbI
4'an Gelre, zi
jn leenman wegensde Keluwe, doch tevergeefs.
,dewi
jlde ongelukkigeVorstzelfkortdaarnadoorzi
jn eigenzoonindenkerkergeworpenwcrd(7). Daarentegen vonden vkx LvwoEx en zl
jne metlehelpers eenen bondgenootin den jpngen
Rzlxovo.11,die hen waarschi
jnli
jlttotdezeveetehad aangespoord (8).Derhalvewenddezich deontrustteKerltvoogd t0tGraafwlLLExllI,welkehem meteenekrl
jgsmagt,
onder beveldesHeeren zAxvanJrkelondersteunde. Lù'
nden,ffezfdrezl,Bommet
(1)Verg.nzSXKA,p.109.BccllztlrsadIIEOAM,p.234-237.VAwnzwATER,Utr.Placaatb.D.1.
b1.1.D.111.bl.68.v.MlEhls,câcrferl.r.lloll.D.ll.bl.50.Overt
jàs.Alm.voor1839,bl.129.
(2)DE:EKA,p.107.
(3)Zieuxmzals,f'
âarfcrâ.r.#011.D.ll.b1.51,57,(65),83.
(4)Bat.fccrcjD.l1.bl.271-276. v.xrzRls,Charterh.m.Koll.D.II.bl.g9-103.
(5)Verg.Jlg.Gesch.d.Fcderf.D.I1.St.1.b1.410.

(6)DsXEKA,p.111. Brcnzslrsad zzRzx,p.99 (a).
(7)D:sEKz)p.111. lIE5z,p.238.
(8)Yzw spuw)Rist.m.Gelderl.D.1.bl.369.
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1300- en eenige omliggendc dorpen wertlen verbrand, waarna een zoen tusschen den Bisschop
1339 en Rxlxovo 11 van Gelrewerd getrofen , in welken 00k de misnnegde Edelen begre-

pen waren onderbeding',datzi
jnietalleen den Bisschopvoldoening geven,maar00lt
het verwneste slot D ullenharg op eigen kosten in den vorigen staat herstellen zou-

1/2v.den (1). De vrede lvasnu aan hetStzeltthergeven,maarook deBisschop teneeneHe
rn
fsdt-maIevan graafwzsssx afhankell
jk geworden Hi
maa
j moestraadsliezenaanstellen,welke
1320 doordien Graaf, z0o uit de Ptrechtsche geestell
jkena1sHollandsche Edelen benoemd
.

.

waren , en beloven in het bestiervan kerk en staat hunnen raad tevolgen ,ennietzon-

der 'sGraven toestemming eenen norlog te beginnen (2). Evenzoo verklaardehi
jin
ti
2r2asmv..eenen twistmetprzoRxsvan Ztflp/tcc',DomproostteUtreeltt,waarvangeenebi
jzonder1322 heden bekend zi
jn,buiten wilvan denGraaf,welkehem hulp tegen den onrustigen
Domproosttoezegde,metdezengeenvrede ofvriendschaptesluiten(3).W einigmaanden
20v later overleed hi
jaan dejidhtophethuisfeffprâ'z,en werdin deDomkerk bi
jgezet,
Heoim.van wier reus
achtigen torcn onderzi
jnbewind deeerste steen gelegdwas(1). Geli
jk
van zi
jne voorgangers zAx van Zz-rck en oczvan S:zldgp?zl
mda,bestaato0k vanhem
een bevelschriftaan deUtrechtschegeesteli
jlkheidindertienhonderdachttiengegeven.De
.

bevelen dopr deze Kerkvoogden uitgevaardigd , wnrden er in bevestigd en meteenige

nieuwebepalingen vermeerderd. Zi
jgetuigen van 'sBisschopszorg voordegeestcli
jke
belangen zl
jnsstifts,maar 0ok tevens,h0eweinigdegeesteli
jk-en zich aan tucht en
gehoorzaamheid wilden gewennen (5).
Te wel had Graaf wzLrEx IlI ingezien van welk hoogbelangzi
jninvlpedop het
Stlcltt voorde rustzi
jnerstaten geweestwas, dan dathj nietz0u getracht hebben
dientebehouden en zo0mogeli
jk uittebreiden. Hj kwam derhalveterstond nahet
afsterven van EREDERIK te Utreeltt, om den zetelvoor zAKoB van Zl
z& zz te bekui-

pen. Deze gunsteling,uiteenaanzienli
jkUtrechtschgeslachtgesproten,voerdedentitel
van Bisschop van Zuda op Kandiè' en was Kommandeur van Slnte Katharlna der

St.Jans-ordete Utrecht,van welke ridderschap hi
jin hetjaardertienhonderd dertien,

eenekommanderi
jteKaarlem hadopgerigt (6). Hl
jhieldzich meestop aan hetHof
(1)DssExz,p.111. HEDA,p.238. J.A.tEvoz,,Chron.Weîg.Lib.XXVII.C.15.p.252.
v.MlzRls,Cltarterb.m.Roll.D.II.b1.205- 209,220,22l,222,225.

(2)v.Mïzals,Charterb.r.Iloll.D.II.b1.240,241,255,269,270.
(3)v.xlERls,Charterb.r.Iloll.D.lI.b1.280.
(4)lh SEKZ,p.111. 112. l'
Izpz,p.238. Dezeplaatstde grondlegging de: Domtoren,in
1320,gene in 1321.

(5)Batav.Sacra,D.ll.b1.313-318.
(6)DsBzKz,p.112 etztcnulrsad eunllem (a).gznz,p.239. Bat.Sacra,9.l1.b1.3D.
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van Graafwzrïzzx in wiensvertrouwen hi
jtleelde,en erzi
jnnogeenigestukken aan 1300
jig:
wezig door hem in 'sGraven naam geteekend (1). Ditechterwasgeene aanbeveling
b1
jdc rlrechtsche geestell
jlkheid, welkezoo onlangs n0g al hetnadeel van den Hollandschen invloed hatl nndervonden. Hi
j konde alzoo slechts tweestemmen verwer-

ven ; drie Kanonilten stonden van hun stemregt af, en voor den Domproostrx-oRxs

verklaarde zich alleen deDomdeken ziKo: van Ol
gde/tpprzl, dieuiteen oudadelli
jk
Hollandsch geslacht afkomstig , zelf acht en dertig stemmen op zich vereenigde en
alzoo t0t Bisschop verltozen werd. De zegevierende Parti
j verklaarde daarenbnven,

dat hetwereldltundig was, h0e zj in hare lteuze slechts door zuiveren i
jver vpor
de eer van G0d en het welzl
jn der Ptrechtsche Kerk was geleid geworden, terwl
jl detegenparti
jnergensandersop gezien had,dan np deverzoeken en bedreigingen van wereltlsche Heeren (2). Ondertusschen had de verdeeldheid der stemmen
z0o zeer het volk in beweging gebragt, dat Graaf w zsrzx hetraatlzaam had geopr#

deeld de stad te verlaten. Gebelgd over de teleurstelling in zjne verwachtingen,
plunderde en verbrandde hj hetslot Doorne van den DomproostFxaohls, die hem
vermoedell
jk hetmeestin zi
jn plannen hadtegengewcrkt. Denieuw geknzenBisschop
verwierf inmiddçls door kracht van geld,waardoorhl
jechterzi
jn geslachtte gronde
rigtte, 'sPausen bevestiging en werd te Keulen door den lartsbisschop HxxnltxK ge-

wl
jd (3). Hieruit bli
jkt, dat het oude regt derlartsbisschoppen,hetbevestigenen
wl
jen der Bisschoppen, ln dien ti
jdtusschen hen en dePausen verdeeld geweestis,
dewi
jl vAx ovnsHooRx welteKeulen gewi
jd werd,doch vonrafzi
jne bevestigingvan
hetRoomschehofmoestontvangen($.JAxos van Zuhn,diethans,naarhetschi
jnt,
de waardigheid van W i
j-Bisschop van Utreelttbekleedde,bleefechtersteedsop den
bisschoppeli
jken mi
jtervlammen (5). Om ten minstebi
jhetnpenvallenvandenPtrechtKhen zetel, waartoe de ziekeli
jke toestand van zAKoB van O?zwâ/pz.p spoedig
uitzigt opende,zijn doel te bereilten, en we1vonrziende,datbi
jdeKapittelheeren
weinig hoop voorhem te wachten was,bewerktehi
j, datdePauszich debenoeming
van den eerstvolgenden,Utrechtschen Bisschop voorbehield. Ten deelewerd zl
jne verwachting bevredigtl, daar van orosuooRx, die een braaf, geleerd en godsdienstig

(1)v.MIERIs.Charterb.r.#:lf.D.11.b1.347.
(2)Conclare Tltraj.lnno1322,apud xzTTnzvx,Jnnlect.T.1.p.12> 139. Overk,tgcslachtvAx ovllglloollx,zie zrcllEtlrsadBgKzx,p.112(6) en xzTTszxr,, ophetChron.4: Traj.
in deânalecta,T.V.p.344 (1).
(3)sFltlEtxrspaocrRzToa,p.592. Ds:/KA,p.112. llzoA,p.2394
(I)Bat.é'
ccrc,D.ll.bl.321(c).
(5)Bat.é'ccrc,D,lI.bl.323.
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13
00
-- man gencemd wordt,naeen bes
13
39
tuurvan slechts weinig maanden

overleed (1). Hi
j
22v. kwam thans echterin hetgeheelnietin aanmerkingbj deKanqniken,diemeteenWijn- parige stemmen zAx van Wrpzlàiprz'l kozen, uit hetaanzienli
jlt Geldersch geslacht
.

ma
and.
1a2
2.van dien naam gesproten , en Proost van het St.Salvatore Kapittel te Utreehtj die

zich aanstonds in hetbezit des bisdoms stelde. Te eenenmale werd v-kx zvbzx alle

hoop op den Utrechtschen stoelonlroofd,toen zi
jn voorstanderwlxzLzx 1II, invereeniging met zatx van Braband en Rzlxorn van Gelre, bewerkte dat Paus zouAw-

>zsXXlI,zc0zeer gesteld om zjn gezag in hetgeestell
jkealsin hetwereldli
jke uit
tebreiden,vAN BltolKnohs'
reigendunkell
jk afzette en op hunaanzoek den Proostvan
Kamerç
jk, z.
u ,uithetgeslachtderHeeren van Dfezl,tOtmisschop van Utreeht
benoemde en te Rome inwt
qdde (2). W atwlryuzx bewogen hebbe den Brabander
boven den Geldersman teverkiezen,isonzeker.Xen meent,dathi
jvermoeddemindep
invloed 0P dezen dan op genete zullen uitoefenen (3). Dit Avortltzooveel te waarschi
jnli
jlter, daar vAx BIEST aan hem vermaagschaptwas(1). En hierin mnettevens
oB van Z'
ude'
n opofde reden gezncht worden , waarom w ILLEx de belangen van zAx.
ferde, ofschoon deze l
terltvoogd steedsbl
jhem hetzelfde aanzien bleef genieten en
onder die weinige geesteli
jlten behoorde,welkein zl
jne gunsten deeltlen (5).
JAx van Srpnà/tprdl, een man die elks liefde en achting waardig was, werd gc16M. wapentlerhand doorzAx van Dïdé'lverdreven,en deUtrechtschegeestelt
jkheidwasgenoodlrasm .
Vr
uc
ht
e
l
oo
s
t
r
a
c
ht
t
e
de
nieuweBisschop,
1323 zaaktzicN aan,sPausenwilteon(jerweypeu (6).
door bi
j zi
jne inkomst de stad Utrecht in hare voorregten te bevcstigen, de gunst

desvolksteverwerven (:). Hi
jverbeurdedie steedsmeeren meer,daarhi
j zich geheel afhanltelijk Aran den Hollandschen Graaf Arerlklaarde. HI
J'erkendeopenli
jk'dqt
w xsu x boven alle andere Heeren,hem aan hetbisdnm geholpen had , en niemand be>

ter in staatwas hetstgklttin rusttehouden dRn dezeYorsten zi
jnenak-omelingen,

IEDA,p.239.
(1)sFztlKtMrs'aocraiToR)p.601. Dz :EKA,p.112. I'.

(2)W ltnEtxrspRocrRlroa,p.602. II'E szRz, p.113. H>mz, p.239,240. Zie over het ge>
slachtvan ;zx Tan D ïedf, vrclturs ad HXDAM,p.241(e)en Mzul
uxrs,op hetChron.deTrajq
in deAnalecta)T.V.p.346 (1).
(3)GtAsws,Gench.d.Ciridf.kerk ï>Nederl.D.l1.b1.130.

(4)Zie'sBisschopsbriefbl
) v.mznls.Cltarterb.0.Holl.D.II.bl.317.

(5)v.ylnls,Charterb.p.R011.D.lI.bl.359)361,)89,I08,431,469,185,
(6)Wltuxtxrspxncnup:,p.603,604. Dz :EKz,p.113. Hxnz,p.210.
(7)vA>xlzRls,charterh.r.Roll.D.11.b1.315.
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6a
-

welken hl
j wederkeerig met.li
jfen goed,raad endaad tegen elkallen bl
jstandbelooft,11
33
03
09
en zonder wier toestemming hi
jnoch eenenoorlog aangaan,nochietsbelangri
jks ondernemenzal.Tevensvergunthi
J'zl
jnen ((lieven nevedenGrave''eenen di
jk te leggen:2
jo2eVjm.
tusschen den IJ&&elen de Kecht,om hetwateruitIlolland telteeren (1). Entoen 1323
eenige maanden daarna,door eenen doorbraak van den Lekdjlt, een gedeeltevan
Ilolland en Utrechtwerdoverstrnomd,steldehi
j,opraadenmettoestemmingvanden- 8 v.
zelfden Vorst, het heemraatlschap van den Lekdi
jk in (2). Op verlangen vanDnaan
Slzgd
t-.
wlx,lzEx,besloot hj metzhet Domkapittel t0t de herstelling enverzwaringvandien
di
jk,doch de Tier overigekapittelen van St.Satvator,St.Ian,St.PieterenSt.
'

A lrz-c weigerden er in t0e te stemmen. Euvel werd ditdoordenGraafopgenomen ,en

daarde Kanoniken onverzetteli
jk bleven,vielhi
jgewapenderhand in Mz
jdreeht,aan 13:5
het St. Janskapittel toebehoorende, liet ecne groote menigte vee wegrooven en hetdorp

zelf in den brantlstelten. Eindeli
jltmoestenna veletegenkantingen,deKanoniken,
diereedshunnedienstgestaakthadden,zich aan zi
jnen wilonderwerpen (3).
Dit voorval konde slechtshet gezag en den invloed van w xLLEx in het Stiehtbevor-

deren,en deBisschop,t0twiensbi
jzondereraadslieden hi
jolzsBRzcHT en Aywovo van
Jlbt
vdlz.f:fl aanstelde, werd geheel door hem bestuurd (é). De verwardestaatder 8 v
geldmiddelen van hetStiehtwerktemede,om den Kerkvoogdingedurigeafhankeli
jk-mLe
nteaand.
.

heid van den Graafte houden, onder wiens goedlkeuring en m et toestemming der Ut- 1326

rechtschegeesteli
jkheid! hi
jhethuisTerff/rz'rvoorvierduizend pondenTournoisaan
zwzola van Wlc/z/d:verpandde (5). W ILLEM zelfleende denBisschop zeven endertïg honderdponden zwarten Tournois,waarvoorhem hetslotF redelandmethetonderhoa-7Of10v.

W jn-

rïg regtsgebied werd ingeruimd,t0tdatdezes0m afgelostzi
jn zoude (6). Ontlerde-maand.
zelfdevoorwaardenwerdèn kortdaarnahetgeregtvanFreeswù'kenMeeuwervaartaan 1327
wlxzux van D'
/zïr:zdpppr#:(Duvenvorde)verpand,wellte denBisschopvjfhonderdponden zwarten Tournoishadvoorgeschoten(7).OpdienzelfdendagerkentledeBisschopvan 10v.
tlenGraàfvaùIlolland,metwien hi
jltortteyoren een hulpverbondgeslotenlzad(8),mSala
gtand.
$
'

(1)v.mEqls,Cltarterb.r.11011.D.II.b1.317.
(2)v.n.wzr>m,fffr.Placaatb.D.11j bl.63. v.xlgRxs,Câat-terb.w.Iloll.D.lI
,.bl,333.
(3)WxtnEtxrs'Rocvnwro:,p.630-632.
(4)v.MIERIS,Charterb.r.Holl.D.11,b1.352.
(5)v.MlEals,Charterb.m.Iloll.D.11,b1.382.
(6)v.mEals,Charterh.r.lloll.1).II.bl.445,446(7)v.xlxltls,Charterb.w.11011.D.II.bl.(47.
(8)v.xl>mls,Charterb.r.11011.D.II.b1.416.
1I OEEL,2 sTr:.
.
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1300- duîzend ponden zwarten Tournois geleend te hebben, vnor welkehi
jborgen stel1339 de (1). Eindeljlthad de Kerkvongdzich z0odiep in schulden gestok-en,datlli
jalde
ink-omsten des bisdoms ten behoeve des Graven van Kolland , desBisschopsvan Zuden

en van andere schuldeischersmnestafstaan,en slechtseenjaarli
jkschinkcmen vantwee
duizentl ponden voorzich behieltl(2). W lLrzxsgezag wasondertusschen hoe langer
zoomeerinhetflfc/tfgestegen.Dehoogebisschoppeli
jkeambtenarenmoestendoorhem beyestigd,en zonderzi
jnetoestemming mogtnietsverrigtworden(3).lnUtreehtzelfbezat
h1
j een magtigen aanhang, nnderwelken hetgeslachtderLlcur
rExvzRozRsbehoorde.
Toentlie sladderhalve hethuisvan ztxvan Zïc/tfenherg aangeslagen en openli
jkverltocht had, nam de Graaf dit z0o hoogop,dat hj dien edelman Oudemater totverijfglaatsaanweesenhem vri
jheitlgaf,om vandaardoorHollandschebenden gesterltt,zich
13v. bl
B
l
o
e
i
n
p
d
e
rt
r
e
c
h
t
s
c
h
e
b
u
r
g
e
r
s
t
e
wreken (é). Ten zoenmoestUtreeh'tden verbolgen Graaf
m aand.
1329 zes duizentl,en Kampen hem jaarli
jksdriehonderdponden opbrengen (5). Deleden
de
r
Ut
r
e
cht
s
c
he
r
ege
r
i
ng
,
de
Bi
s
s
chop
van Zttden en eenigeandere,zo
9 v.
9o geesteli
jlte
oegstm als wcrelt
v
oo
r
Ut
re
e
ht
e
n
be
l
o
of
de
n
t
ev
e
ns
z
i
c
h
aa
n
lli
jke Heeren, bleven borg
flê uitspraalt van Bisschop zAx van D f:é'fen Graaf w ILLEM ,omtrent de verschillen

tusschen die statlen de LlclxT>rxBzlto>rlts,te onderwerpen (6). De zaak van zAx wazl
Liehtenherg werd dan ook in hetzelfde jaar n0g door den Graafte Leiden afge-

tlaan (7).
De vi
jandeli
jkheden <aneenige omliggentle Edelen en Heeren tegenhetStieltt, hiel(len tlen zwalkken Kerltvoogd in gedurigeafhanl
teli
jkheid van den Hollandschen Graaf,
(
lie zich ondertusschen van het alleengezag over datgedeelte van Frzealand hadmeester gem aaltt, hetwelk ,ingevolge vroegere overeenkomsten , tloor den Graaf van #plland en den Bisschop van Utreelttgezamentli
-j
ltmoestbestuurdworden(8).sietinstaat

ipllk eenen eenvoudigen edelman,Roolalltz,cn F oor&t,tebedwingen,wellteinhetbis-

(1)v.Ml>mls,6'
Ac'
rle?./;.r.Ilolt.D.11,bl.448.
(2)AvltuztxvspuocvaiTou,p.702,703.
(3)Verg.v.Maltls,Cltartet-b.<.11011.D.11,bl.456,460,l68,490,193.
(4)svltnuxr?vaocvAlTt
)R,p.697,ctMATTUIErSad elfn#cpz(1). v.xlEals,cltarterb.r,Holl.
.

D.11,bl.481.

(5)Mrltuztxrs:RICVRITI,R,p.699. v.MlERls,cltarterb.r.Roll.l).II,b1.185.
(6)v.MlExls,charterb.r.Holl.D.11,bl.185,488.
(7)5VILnstMvsI'ROCVRATOII,p.702.
(8)Verr.wlqExAlx,D.111.L1.221-228.
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#

.

schoppeli
lk gebied stroopte , wendde hi
J zich tot SVILLEM , in wiens naam en ontler
13
03
g9
-scherpe bedreiging vAx voohsT gelastwerd, den Bisschop (le aangedane schade te be- 13
e

9 v.
teren (1).EvenzoobeslistedeGraafdriedagendaarnain'sIlagetl- twisttusschendebur-Gr
asm.
gersvanUtreeht en'IIEXBRIK van derZ6àic,eenaanhanger,naarhetschi
jnt,vanLlcu- 1330
TsxB>mo,welkezichaanzi
jneuitspraakonderworpenhadden(2).Dewederzi
jdschegeschil26v.
1en moeten echterdaarmetleofnietgeëindigd,ofkortdaarnaopnietlw ontstaan zi
jn,Le
ntedewi
jlongeveereenjaarlater,deregering van Utreelttharcgeschillen metden Heermaand.
van der Lekke we
'der aan 'sGraven uitspraak overlaat(3).
1331

Doch ltrachtiger maatregelen moesten tegen dien edelman genomen worden , indien

hi
jalthanséénis,hetgeen onsnietonwaarschi
%
i
#nli
jk voorkomt,metdienHExoRlx,slotvoogd van Ilagennte.
in,welke van ti
jd totti
jd de Lek overstak en hetStzchtveel
overlastaandeed (1). Op verzoeltdesBisschops,zond Graafwxl-Llx onderbevelvan
wILIZEM Krsth,Baljuw vanRt
j-nland,eenekri
jgsmagtuitNYaterlantlersenAmstellanders zamengesteld derwaarts, bi
j wellke zich de Bisschop metzi
jnebenden voegde.
Hetland vanIlagensteg-n wertlte vuuren tezwaard verwoest(5). GraafwxLlzzx ge-c2r2SYnl.
'
raalttein hetbezitdezerhperli
jkheid,welke hi
jeerlang aan zwxoEa van Fv-czlezlen
HVBERT van Jci:nà verkochten opdroeg (6).
Bisschop zAx had inmiddels uitgeltlgebrek niet slechts onderscheidene sloten ,maar

zelfseenigederaanzienli
jksteambten van hetStzeht,tegen eenvoorschotvanvierduizendponpen verpand,voorwelkerbehoorli
jkeaiossing ten bepaalden ti
jdeGraafwlx.zzsx zich ten borg gesteld had (7)k Zoo laag wasthanshetgezag desBisschopsgezonken, dat wztl-Ex, met wiens toestemming hj eenen Xaarschalk in hetStlklttaan
deze ztde des IJ&&ele had aangesteld, bevaldat die ambtenaar, indienhi
jnaar
'sGraven raadhandelde,doordeBaljuwsvan Kolland in zi
jne waardigheid mpestgèhandhaafd wortlen (8).
k

(1)v.MIERIs,Charterh.r.Koll.D.11,b1.495.
(2)v.xzEszs,Charterh.z,.Roll.D.II.b1.495.
(3)v.Mxzsxs,Charterh.m.Il
oll.D.lI.b1.512.
/
(4)De echtgenoote van UEXIIIIZK ran derLekkewas jonkvrouwexzRowhxzsw rc> Ilageutein.
v.xxxaxs,cltarterb.r.Ilbll.D.lI.bl.495.

(5)D:Bxxl,p.111.
(6)zie dcn verkoopbriefbi
j v. xlEals, Cltarterb.m.Roll.D.lI.b1.514. T<ecjaren latcr
door een andcren briefbevestigd,bl.539.

(7)v.mEnls,Charterb.m.Roll.D.11,508,509.
(8)v.xxgRls,
.Cltarterb. 1,.Ilbll.D.lI.bl.513, 515)dieechterdiivoorvalcenjaartclaat
9+
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13
00- Terwi
jl de Graaf van Kolland door het leenen van geld en het panden
1339
van sloten, zich van het N eder-stieltt meester maakte, .trachtte RElwovo van

Gelre, bi
jgenaamd de Zwarte, zi
jn gezag in het Boven-stgkht, bi
jzonder in
Overi
@peel, te vestigen. Reeds vroeger had hi
j aanhangers in hetbisdom ,welke
zich in zi
jne onlusten met Deventer ten jare dertienhondel'd achtentwintig, aan
de Geldersche zi
jde schaarden. De eorzaalk en aooop dierOnlusten zjn onbelkentl.
Slechts zoo veelbli
jkt,datDeventer den Bisschop alsscheidsman inriep en hem beloofde, indien de vrede niet t0t stand kwam en hl
j de stad wilde ondersteunen,buiten hem in geene verzoening metden Graafvan Gelretezullentreden (1).
De zaal
t werd vermoedelijk in der minne geschilkt. Althanstweejaren daarnasloot
Rslsovn een verdrag metden Bisschop en bewerkte, datdeSchouten van Salland en die
van Tmente uit acht personen door hem voorgesteld, zouden gekezen worden, en beloofde tevens de beide gewesten doorvredelievende middelen ,en indien deze niet vol-

doendevaren,metkrijgsvolkop 'sBisschopskostentebeschermen. Detweejarenwelke
dit verdrag moest duren, werden hem achthonderd pontlen jaarll
jl
ts,terbestri
jding
zi
jneronkosten,doorden Ptrechtschen Kerkvnogt
ltoegrkend (2). Hi
jdeetlkortdaarop
afstand van alzi
jneregten op Diepenheim en Dalem ,welke goederen deBisschop,
ten behoeve van het Stzeht,voor elfduizend ponden van w ILLEM , Heer van Boœtel
en diens echtgenoote KvxyrtiowoA , Gravin van D alem en Vrouw van D iepenheint,in het

begin yan lzetjaardertienhonderd eenendertiggekochthad. Doch om degeldenbl
jeen te brengen , moesten ltapittelgoederen verkocht en vier en twintig honderd pon-

t
len van den Graaf van Gelreopgenomen worden (3). B-aarschi
jnli
jk verpligtte deze
omstandigheid den Bisschop tot de spoet
lighierop gevolgdebelofte,om ,wanneerhi
jzich
buiten 'slandsbevnnd,hetbestuur van Overç
kpe
elaanRxlxovo op tedragen,wienalle
ambtliçden m oesten gehoorzamen en rekening doen. Ynor moeite en onkosten zou de
Graaf de helft van alle inkomsten en vervallen genieten ,metuitzondering van de ont-

Tangsten derrentmeesters(1).

stelt, even. alsz.z.tEvols,Chron.Belg.Z,â.KXVII.6.30.p.257.ZiedenrermeerderdenBeka,
b1.223,vergeleken metv.MlERxs,cltarterb.r.IIoll.B.11,b1.514.

(1)vzxsugx,Hist.m.Gelderl.D.1.b1.461.

(2)vzx spzl:,Ilist.m.Gelderl.D.1.bl.465.

(3)DE BEKA,p.115 etBrcnxtlrsadeundem ,p.117 (1.).v.spzEx,Rist.t,.Gelderl.D.1.bl.
465,466. Gtzslrs,Genclt.d.Jârùf.Kerk in da Nederl.D.II.bl.134.

(4)v.s'zgx,Rist.p.Gelderl.9.1.bl.4%.

D E S Y A D ER LI S D S.
De Bisschop moest eene nog grievender vernedering ondervinden. ,Be Graven van 1300-

Rolland en Gelreverdeeldenopenli
jk onderelkanderhetbeheeroverdegeheele uit- 1339
22v.
gestrektheid van het bisdom en verbonden zich voor hun leven , datw lttzx de zaken Ilooiin het Stieht aan deze,Rlzwovo aangene zl
ma
jde deslJ&&el&regelen zouden (1). Dit jaaand
j

echterbragtdeUtrechtscheburgersin beweging;zj zochten zich onderde hand met
bondgenooten ,tegen den Graafvan Ilolland te sterken , en in den Bisschop zelven ont-

waakte het gekrenkte gevoelvaneer. Eintlell
jk braltdelang verkroptespi
jtinopenbaren kri
jg 1os, toen de burgers vanUtreehtolzsBzRTsLlKzs,SchoutvanNievaart,
eeneheerli
jkheid welke aan wzstlx ran zluivenvoordebehoorde,omgebragthadden. 13:2
ge Graafvan Kolland bevalonmiddelli
jk de wapensoptevatten. VAxnvlvEavooanE
t

verbrandde het G:izl en rukte ,nadat de StichtenaarsN zevaart wederlteerig in ltolen

gelegdhadden,meteenetalrl
jkekrl
jgsmagt,van welke deburgersvanOudewatereen
aanzienli
jk gedeelte uitmaakten,inhetStieltt. Hi
jdrongroovendeenblakendet0tRltenen door en verbrandde èen gedeelte van hetdorp #prz-l. Doch de slotvoogd van het

huis Ter #/r'l, wzxzrEx van #p:âœlcl,stuitteden vi
jand in zi
jnevaart. Vkx brIVENVOORDE niet van stormtuigen voorzien ,t
rok inallerijlnaar Tulle (FvïJ-& â4cl?)
waar hem Zeeuwsche en Friesche benden verbeidden , en volk uitBraband en F laandereltwas zamengevloeid. Bisschop zAx toog hierop met de burgers, en doorveleEde-

len vergezeld,uitdestad Utreeht,om den yi
jand vanzi
jne grenzen teverdri
jven,of
methem eenen bloedigen strijdtewagen (2). Doch,nutradazxaoro,welketerzake
l

van Graaf w zLtzx ,het huis Oudegltein bemagtigd en vele gevangenen gemaakt had,

1333

tusschenbeide (3). Hijhad van denBisschop aanzienlijke sommen ontvangen,en bewerkte thans in het begin van Bloeimaand een bestand tot de helftvan Oogstmaand,

hetwelk nadertntKersmisverlengdwerd(1). Eindeljkdeedlli
jteGorzneltem uitspraalt 18v.
ever de verschillen tusschen Bisschop zkx en Graafwlsxzx, waarbi
Loa
uwjbepaaldwerd,ma
nd
-

.

dat azlxoco het huis Ghein. wetler opbouwen en zoolang in bezit houden z0u , t0t 1331
dat onderzocht was, ofdathuis Graaf w ILLEX , of den Bisschop toebehoorde. Voprts

zouden zj,die als deelgenooten aan de eene ofanderezjde genoodzaaktwaren ge-

(1)v.xlzAxs,Charterb.r..
50//.D.11jbl.518.
(2)nz:XKA,p.11,
4,115.

(3)vzxspzzx,Rist.w.Gelderl.D.1.bl.468. DEgZKA,welkedezen k'ri
l'g tenonregteeenjaar
laterstelt,vergistzich,wanneerhi
j, p.115zegt,datdevi
jandeli
jkheden,oplastvan den Graaf
van Rolland aan vAx nvzuxvaonpxgegeven eindigden. Hettegenovergesteldebljktuitv.xlznls,
Charterb.<.#:11.D.ll.bl.556,557.Verg.v.spzâ,,t.a.p.

(4)v,spzgs,Sïdf.r.Gelderl.D.1.bl.468.
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1300- weest hunne goederen te verlatcn, daar weder'op hersteld, en deburgersvan Utreeltt,
1339
welke om den kri
jg uit destad geweken waren,hierwederin opgenomen worden.
De schade en nadeelen aan de onschuldige ingezetenen van Ilolland en de Utrechtsche

geesteli
jkheid toegebragt,zoudenvergoed,en voorde gesneuvelden in deze onlusten,
geldeli
jke zoenboeten bepaald worden. Eindeli
jlt,om van geene anderepunten tegeAvagen ,zouden de Heeren van lluivenvoorde, van znolanen en van krianen den Bis-

schop,en deburgersvan Utl.eelttden GraafvanEolland,bjontbod,meteenbepaald
getalmanschappen tedienste staan (1).
Naauwell
jks had deBisschop zichmetdeGraven van Ilolland en Gelreverzoend,
oen hi
j de stad Utreehtinhanden van GraafwxLrEx stelde,diedevoogdl
j overhet
10 v. t
Sprok- geheel
e Neder-stgkltt op zich nam ,welksingezetenen ht
j beloofdetebçschermen en
kelm.
1334 bi
J hunne voorregt
en telaandhaven (2). DeBisschop geraakte lkort daarna in geschil
metde stadKanven,doch vond even weinig ondersteuningbi
jwlx-l-zxa1sbi
jRElxovn,
die elkantlerbeloofden,zich daarmede niettebemoei
jen,maartlen Kerkvoogd tela1(1v.ten geworden (3). Insgeli
jkshadden deHeeren van rppr'len van A:cAf:r.?,,zi
jne
Lente- leenmanuen
maand
, wegens de bedi
jl
ting van Mantenbroek dewapenen tegen hcm opgevat
endestad Ommen.
verbrantl (i). De Gravenvan Ilolland en Gelrebevonden zichin
dien ti
jd wegensde Brabandsche zalten,te Kamerç
jk. Hier traden zi
j in eene
-

.

N.

.

9 v. nieuwe schikking,en verdeelden het sticht ntrecht onder zich en hunne naltomelingen.
Bloeim.W ILLEX zou de landen aan deze zi
jdedes1I@&el&behoutlen,en RElwovoalleswataan

genezi
jdedierriviernaardenkantvanW entfalen gelegen was. Daarentegen z0uellk
van hen de lzelft der schulden van den Bisschop,vier en veertig duizentl ponden Tour-

noisbedragende,overnemen. zi
jbeltmfden voortselkander tothandhaving dezerover31vaneenkomst, tegen elk bi
j te staanen zich nietmetdestad Utreehtteverbinden (5).
Hooim.Bit verdrag werd niet ten uitvoer gebragt, en de Bisschop bleef ten minste in

het schi
jnbezit van zi
jn wereldli
jk gebied. lmmers beloofde hi
j eenigen ti
jd 1ater, dat hij het Neder-stgkltt aan niemand z0u verpanden dan met den wi1des
1L7entVeanGraven van Ilolland (6y
N. En op eenebijeenkomstteRozendaalin Grasmaand van
maand.
1335

(1)v.MxERls,Charterb.r.Holl.D.11,b1.556,557.
(2)v.xl>mfs,Cltarterb.m.Holl.D.lI.bl.56:.
(3)v.MlEals,Charterh.m.11011.D.11,b1.561,
(4)A.xooxEx, Chron.m.Derenter,b1.2I. Ovetùàselsche C#rn,.in de Analecta vannvx:AR,T.lI.p.250,251.

(5)v.mzRls,Charterb.r.Iloll.D.Il.bl.564.
(6)v.yaRls,Charterb.m.Roll.D.II.bl.571,
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:1

hetzelfdejaar,steldehij,naarhetschi
jnt,Ooerç
*pnelvoordriejarenonderdebescher-'13
001339
.

ming van aEzxocn. Het huis Oudegheln werd doof dien Graafaan de stad Utrecht,

onder het bevelvan zi
jnen slotvoogdDIRK van Zï
g'
zl#:zltoevertrouwd,t0tdathi
jbeslisthad, wiedeeigenaardaarvan zijnzoude (1). RElxorp nam o0k deschulden des
Bisschops op zich,wien hi
jdeswegedrieen veertig duizendponden zwartenTournois
vaorschont,en zaarvoorhetslotteFollenhoven,geheelSalland,hetslotteGore(Goorj
aan deOveri
jsselsche Keeht,en hetland vanTmenteinpandschapontving.Aldelandsr
egt
heerli
jlte en en voordeelen in deze lantlen werden hem afgestaan ; doch de gcwone
inkomsten bleven aan den Bisschop ,op wiens aanzoelt onderscheideneBoven-stichtsche

Edelen mct de steden beventer,Zrpl,Ilannelt,Genemttiden,Ommen,Rl
jùeen,
Goor en Oldenzaal,den Gelderschen Graaf getrouwheid belonfden ,tot dat de schuld

afgelostzou.zi
jn. Debriefwertlmede door.d
estad Utreehtendehooge.geest
eli
jkheidL2e0
v.
.
, yw uz-m
ntevan hetStgclttbezegeld (2). GeheelOverv&sel,slechtsKampenenDlepen e
aand.
.

gezonderd, was alzoo in de magt dcsGraven van Gelre geraaltt, welke daarna der 1336
slad D eventer de handhaving van alhare regten beloofde, en wanneer deswege eenig 16 v.
misverstand mogt ontstaan ,de beslissing daarvan aan de twaalf schepenen overliet. Ook Grasm.

behartigde hi
jde belangen dierstad ineenen twistmetJmnterdam ,nverhetbetalen
van den katertolop den 1J&&el(3).
Naauweli
jkswasxElxoup inhetbezitvan Overùveelgesteld,toen hi
jin eenenkri
jg
met de Friezen werd gewikkeld. Ondersteund door de burgers van Utreeht,behaaldc
31 A'
.
hi
j in een bloedig gevechtnabi
jKollenhoven deoverwinning,en verzelterde,hierdooron
gstderustin hetBoven-stlkht($. De Graafvan Ilolland behield zi
jnen invloed in hetmaand

Nedçr-stgeht (5). Hn0
.gerechtersteeg aldaarhetgezag van zi
jnen zoon cn opvolger
wxuœx IV ,wien devoogdj overditgedeeltedesbisdomswerdopgedragen,'
en wellte4
Louw
v.cr zAx

and
'
van Wràdl totzi
jnen stedehouderaanstelde (6). De.geschillen tusschen tlenmjaa
4:
Hpllandschen Graafen deburgersvan Utrecât,welker oorzaak onsnictduideli
jltge-

bleken is, werden aan de uitspraalt des Heeren vAx BEtuxoxT, 'sGraven o0m , overgelaten. Hethoofkdpunt des verdragswas, dat de stad Utreeltt den Graaf twee en der- 8 v.
x

tig honderdponden zwarten Tournoisuitkeeren,maardaarentegenontslagen zijn zoudeGê
tsm.

(1)v.spzEx,Ilist.p.Gelderl.D.1.bl.493.
(2)oreryn.c/lrdzl.in de Jnalecta uxnrxszn,D.lI.b1.254-266.
(3)v.spAiy,Ilht.r.Gelderl.D.1.bl.494,495. AlooxEx,Ckron.m.D eventr.b1.24.
(4)11gpi,p.240.Yerg.v.spàlx,Ilht.r.Geldevl.D.1.bl.495- 498.
(5)ZievAyxlEaxs,Charterh.r.Holl.D.II.bl.582,581.
(6)v.xlzAls)f/lcrféri.v.11011.D.lI,bl,627,628.
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1300--van de dienst dert
weehonderd man aan AVII-LEM lIIbeloofd (1). Terbede van den
1339
10 v. Bisschop en des Heeren van szwrxoxT, naln de Graaf nu de burgers van Utreeht0n-

G1r
3a4
sm.
0 derzi
jnebescherming (2). Deregering en de gilden dierstad beloofdendaarentegen,
12v.wanneerde bisschoppeli
jke zetel.ofeenigeanderekerkeli
jltewaardigheidin hetStzeht
.

tlrasm.openviel, alles aan te wenden , om dengenen van 'sGraven vrienden daaraan te hel-

pen,voorwien hi
jditmogtbegeeren (3).
T0t dien staat van ondergeschiktheid en nietigheid was het weleer magtige stift van

Zom
1ver. .Utreehtgezonken.,toen Bisschop zAx van DïdJ'loverleed. Roemlooshadhi
jachttien

maand. Jaren den zetel bekleed, en veel t0t nadeel, weinig ,zoo iets,tot nut van den staat

verrigt. W e1hadhj,behalve hetgçzaîscjjaLl*Dzepenhelm ,hetslotteDunrwtedeen
eenige andere goederen van den Graafvan Benthem ,deoraankoop onder herStzeht

gebragt(1), tlech zich hierdoormeteenen schuld bezwaard,diehem geheelvan de
Graven van Ilolland en Gelreafhankell
jk maakte en hetstaatkundigbestaau desbisdoms zelfs op hetspelzette.Zt
jneverdiensten alsgeesteli
jk Vorstwaren even gering
en bepalen zich t0thetstichtenvaneenkanonikenkapittelteJmerefoort (5).Zi
jnsterfjaarwashetgeboortejaar van OEIRT GROTEteDeventer,den stichtervan deBroederé'c#g, de& gem eenen leven& , wier leden die kundigheden en begrippen verspreidden ,
welke zooveelhebben toegebragt t0t de ontwikkeling en het gelukkig slagen derkerk-

hervorming (6).
GELBERLAXO. Niet minder beklagenswaardig dan Utreeht, wasdetoestandvan Gelr.

in ditti
jdperk. De rampen,welke deLimburgschekrl
jgoverdienstaatverspreidhatl,
waren , ondanks de gunsten der Keizers aan Graaf RExworn bewezen, door de alwisselende oorlogen en geschillen met naburige Vorsten en Heeren, steedsdrukkender
gewordeh. ln weerwil dezer noodlottige omstandigheden,bezat RExxorn I nng te veel
magt en invloed , dan dat zAx lI.van Kolland niet zou getracht hebben de vriendschap t
ler Gelderschen te verwerven. Er werd tusschen de beide Graven een verbond

jav.van onderlingeverdediging gesloten,onderbeding,dathi
jwienshulpverlangdwerd,
Xen zou echter nietverpligtzijn de wapenen

Lo
qn
w.
ln
aa
& ook de kosten daarvan dragen moest.

1300.op te vatten tegen de Koningen van D lzzt&ehlan'
den Frankryk,denGraafvo E laan-

1)v.xlzlkls,Cltarterh.m.Iloll.D.lI.bl.633.
(2)v.xlERls,Cltarterh.r.IlollwD.II.bI.634.
(3)v.MIERIs,Charterb.r.#:11.D.lI.bl.635.
(4)v.xlERls,Cltarterb.m.Holl.D.II.b1.453.
(5)DEBZKA,p.115,Hznà,p.240.
(6)1lzvIr$,Darentr.flllfdlr.Lib.1.p.28.
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deren , z0o lang de norlog tusschen 'dien Vorst, met wien ztExxovo verbonden was, en 13001339
de Franschen ,de bontlgenooten van zAx 11,voortduurde , a1s mede niettegen deFriezen,dewi
jlonlangsde Keizeraanhzlxovn hetbewind overFrzeslandhadopgedragen,
e,
n de Graven van Ilolland een gedeelte van dat gewestbezaten en nog alti
jd op
het averige aanspraalt bleven maken. Voortsschold zAx 11 aan hElxovo alle schulden

kwi
jt,welke GraafFzaoaxsV in zi
jnleven van hem tevorderen had (1).Ht
j vergunde
daarenboven aan de burgers van Karderml
j'k, veilig en onbezwaard in zi
jn
gebied handeltedri
jven (2). De gelulkkigeuitwerkingvan ditverdragvoordenGraaf
van Bollandbleek spoegig',toen KeizerALBRECUTte Nl
jmegen wasgeltomenenhem
Aroor zich gedaagd had. Nu i
mmerslietRElxorpzijnenbondgenootuitIlollandmet
eene kri
jgsmagtongchinderd den kFaaletroom opstevenenen te Brulnnweerdvoetaan
land zetten , waardonr de verschrikte Keizer in onderhandeling trad, en Ilolland en

ZeelandvoorzAl'11bewaartlbleven (3).
Xinder getrpuw bleef RElxovbten opzigtevanFrankrl
jk,aan devoorwaardendes
hulpverbontls met den Graaf van Ilolland gesloten. Trouwens deze waren oolt reeds

doorzxx 11 geschonden,wiensbenden in den ltri
jg tusschenFlaanderen en Frankr!)'k,den Franschen Koning dienden (1). Deslag bi
jKortrt
jk,opwelltendeontruiming van geheel Klaanderen door de Franschen volgde,hatlechteraan dien kiijg
geen einde gemaakt. Koning Fztzps was met eene groote ltri
jgsmagt in Klaan- 1,
30:
deren gerultt,waarthanszAx,Graafvan Namen,wegensde gevangenschap vanzi
jnen vader,Graaf0rz,en van zi
jnen oudsten broederin Frankrl
j'k,hetbewindvoerde. REzxoro sneltlezi
jnen zwagerzAxtehulp,en methem streden voordeYlamingen zi
jnenaburen zAx van Suzrà,zAx '
van Gczncrezl,burggraafvanBorne,enwILLEx, Graaf van Gulik. Hjbevontlzich inden veldslag van Mone:zlPuele,tusschen Douay enRl
jsnel,waarhetVlaamsche legergeslwenen wlLLEx van Gulik
130i
gedood,doch welkespoedig doorden vredegevolgdwerd (5).
Behalvedezen krijgstogt,vindtmen RElxorogedurendeeenigejarensleclltsbezigmet

(1)Nvsovr,Gedenhw.zfïfdeGesclt.r.Gelderl.D.1.Oork.bl.78.v.spwEx,Histv.Gelderl.
D.1.bl.344.

(2)PoyTkwrs,Sùf.Gelr.Lib.Vl.p.172.stlcHTEsHoEsT,Geld.Gesch.B.VI.bl.109.
(3)Ziehiervoor,bl.8,9,10.Yerg.PoxTzlrs,#ùl.Gelr.Z:3.VI.p.173.
(4)Ziehiervoor,b1.13.
(5)MEuRrs, J'
nnal. Ffcodr. Lib.X.?p.105sqq.D'orotGll
zRs
l,Chvon.et2l4cl.dcFfgaw
/
lI. OEEL.2 s'
rrx,

10
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11
33
03
09
- geestell
jkestichtingen,hetaankoopen van goederenenhetuitgevenvanleenbrieven(1).
Te zi
jnen behoeve deed Graaf O>:ItAIAO van Gttlik afstandvan die regten,welkehi
j
als zoon van xAIto.
u ETuA van Gelre, ophetsloten deheerlijkheid pnMontfoort
inhetOver-kwartzervanGelderland,meendetebezitten(2).Xetnadrukhandhaafde.
hij
zàjn gezag tegendegeesteli
jkenengeestell
jkegeltichteninzî
jngebied,ofwelkedaarhunne
goederen hadzen.W asinhetjaartwaallonzer; achten negentighetgeschil,waarin
hl
j met den Proost van St. ksklrcfpr te Utreelttoverden eigendom derweidenen
tienden onder D rielin den Bomm elerwaard geraaktwas,aan hem zelven terbeslissing

overgelaten (3),evenzeerhadweinigti
jdstevoren,dekapittelkerkvanZutphen,uitvrees
voor'sGravenongcnade,aanzi
jneuitspraak-hetverschilmethem overdebegevinghareprebendenopgepragen.Nahetgevoelenvfnregtsgeleerdentehebbenlgewonnen,verklaardehi
j
eitgeheeltezi
jnenvoordeeleendathetpatronaathemtoebehoorde.Hetkapittel,hoewel
:
1
8
k1
i-, hetpl
!
slagtm.schoorvoetend,moestzichhieraanonderwerpen entenlaatste'sGravenregterkennen(1).
,

1306

W at Rzlxovb omtrent dezen ti
l.d bewoog EVERUARO , Graaf van der X crcà)totstadhouder van Gelre en slolvoogd van kredevoort aan te stellen ,is onbekend. In dertienhonderd drie hadden de Bisschop van M unnter en zvERuAab zich van tlat slot,

een eigendom van HZRMAX,Heervan Lon,meestergemaaktenhetgezamenljk in hzit gehouden. Doch thans dreef 'sBisschops volk de bezetting van den Graaf er uit.
Evzltu n hierover gebelgd ,veroverde het slot D ulm en en sloeg hetbeleg vooreenean-

tlereXunsterschesterktebt
j.Rk
jkermolen.DeBisschopspoeddezich,om deplaatsteontzetten,, maar de vrede werd getrofen en D ulm en aan M unnter ,Bredevoortaan svzhsAlp

tocgekend. Het bli
jkt nergens,hoelangzichdeGraafvan der Marek in celreheeû
opgehouden (5).
1cv. Rslxxo ontving inmiddeb van Keizer Axzsascsv van oostensjk nevens andere
Bl
1o
1e0
im.
7 gumtbewi
jzen, onk de bekrachtiging van aldevri
jheden en vxrrelen,door'sKei-

dres, 6lt. 140,p.232- 234.Chron.Tiel.p.288.PosTwxvs,Rht. Gelr.Zïâ.Yl.p. 173- 175.
KxcuTzxlloRs',Gelden ch.
e Ge&ch.B.VI.b1. 110.v.spzEx, H ht.m. Gelderl..D.1.b1.339,3* .
Vcrg.llvvpEcopz:,op xEtxsszoKx,D.IlI,bl.279,280.

(1)N1'Eo>T,Gedenkm.lïfdeGedcA.m.Gelderl.D.1.Oork.b1./- 1*.
(2)5vH0r#, Gedenkw.vif de Gedci.m.Gelderl.D.1.Oork.b1.81en deaant.van den g5

l- den uitgever. Deovereenkomstisvan dcn 26 van Bloeimaand 1300.

(3)NvlavF, Gedenkm.wïfde Gedci.t.Gelderl.D.1.oork.X0.57.
(4)NvuorF, Gehnkmiw:
-lde Gedci.m. Gelderl.D. 1.b1.64.Oork.No.56,60,80.Verg.
v.spzzy,Sïdf.m.Gelderl.D.1.b1.348.

(5)Vz: spzu ,Sùf.p.Gelderl.D.1.bl.319.
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zers voorgangersaan de Gravenvan Gelregeschonken (1). Hi
jwerdhierinop nieuw 13
10
33
09
bevestigd door KeizerllsxnRlK VII, den zoon van zi
jn getrouwen stri
jpgenootGraaf
HEwDRIK van Luzem hurg

.
18 v.
,wellte twintig jaren te voren in den slagbi
g
W oeryzly:zlgr
asm
.

wasgesneuveld (2). Hl
j had 'sVorsten krooningte Jken bi
jgewoond,enontvingvele 1309
bli
jken zi
jner milddadigheid. 0p den beroemdenri
jksdag te Spzersbepaaldewelis 5v.

'
waar de Keizer, in overeenstemming met de Ri
lorfbtlks
grooten , dat geen VorstofHeer,l
m aand

aan eenige stad vri
jheden of voorrejten mogtgeven zonderkeizerli
jke vergunning, 1310
en verklaarde tevens al de gunstbrieven door de Graven van Gelre, zonderuitdruk-

keli
jk-e toestemming der Keizers of Roomsch-koningen gegeven,voornietig en van
geener waarde, doch magtigde echter n0g dienzelfden dag, bj een anderen brief.
Graaf RElxovn om de vri
jheden en voorregten,vroegerdoorhem ofzi
jnevoorzaten
aan zt
jne steden,buiten bewilligingsran de Opperhoofden desRi
jksverleend,tehernieuwen en tebevestigen,indienhem ditbehaagde;alsmedeom jaar-enweekmarktstollen in te vperen en te heFen. Hi
jvergundehem tevenshetprzvilegium dewpo
evooando, 4vaardoor geen van 'sGraven onderzaten voorhetkeizerljkehofgerigtmogt
geroepen worden , ten ware door den Graaf of 'sGraven ambtenaren regt geweigerdwerd (3). Eenige dagen later verkreeg xzlxocn van denKeizerverlof,om doorde

19v.
Betlzo:tusschen Jrnhem enNnmegen eenen (ll
jk ofweg teleggen en eene vaartermHe
rfstaand:
nevens te graven, met hetregt4an eenematigetolheëng. Beide di
jk envaartzi
jn
echtereerstongeveerdrie eeuwen latert0tstand gekomen (1).
Erkenteli
jk vnor zoo vele gunsten,toog Rzlwogo,nevensanderegeesteli
jlteen wereldli
jkeVprsten,met den Keizer'overdeJlpen. Hi
jhielp desteden van Lomhar-tLe
6uwv.
d
ï
jëbeteugelen en bevond zich teMilaan,toen HyrwpsxK aldaarmetde i
jzeren kroonmaand
t0tKoning van (IatRi
jk gekroondwerd (5). Echternam hi
jgeenverderdeelin den 1311
Italiaanschen krt
jgstogt, en wasongetwi
jfeld reedsin zijn gebied teruggekeerd, toen
4 v.
de Graafvan Gulzi hem ëe stad en hetslotBrukeopdroeg, om daarmede weder Spr
ok..

'

.

.

kelmaand

(1)5v/0:F,&e#elâfp.%itde Gedcâ.r.Gelderl.D.1.0ot'k.No.92,bl.98.
(2)Nvsna , Gedenkm. vïf de Gedc/l. r.Gelderl.D.1.Oork.No.103,b1.1:7. PoxTzxvs)
Ilist. Gelr.Zïâ. YI.p.180.Verg.v.s'uy,,
llist.r. Gelderl.D.1.'bl.351.

(3)Nvupa , Gedenkm.lïf de Gedc/l. Gelderl. D.1.Oork. No.,
111-115,.bl. 114119 en bovenaldebelangri
jkeaanteekening vandengeleerden uitgever,b1.114..Verg.Nxuxrs,
Sf,f- Gelr.Lib.V1.p.180.v. stlcHrzxuoxsT, Geldern. Gedci.B.YI..bl. 111,v.spux,Ili&t.
*.Gelderl.D.1.bl.352.

(4)5vE0FF, Gedenkm. uitde 6e#ci.0.Gelderl. D.1.Oork.No.116.bl.120;,en de aant
(2)Aldaar.
(5)Pewzàxce,Hist.Gelr.Lib.VI.p.180,.
181. y.stlcuTzxlloRs:,Gelders.Ge,eâ.B.VI.'bl.111.
.

v.t'zn ,#f'
:l.r.Gelderl.D.1.b1.353. Verg.Chron.Magn.Sel
g.p.312.
10 +

N
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*
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13
0(> door hem beleend te worden wiens ledigman ht
jtevensbeloofdetezullen zi
jn (1),
1339 K

17 v. ortdaarop werd Rzxxovo te Jrnltem door Gvl,Bisschopvan Utrecht,m etde#%l?
zo:
Lente-beleend. De Graven van Gelre hielden dat gewest, een leen van het Stzcht,alsachmz
an1
d'terleen van B rahand , en Hertog J'
131
AS had in twaalfhonderd zes en negentig aan Rzzxovp
vergund,aldaar twee steden te stichten ,waarvan Stavet-en misschien eene eweestis,

dewi
jldezeplaatsindatjaarstedeii
jkeregtenontving(2).Dieleenbandwerdnuverbroken,
daarde Hertog verzuimd had zi
jne leenente behoorll
jkentjdevan denBisschopvan
Utreeht te verheFen, en orz, als opperleenheer, den Graaf van GelremetdeF :îk4o:,
een gedeelte dier leenen, onmiddelli
jk verleidde en daarvoor'sGraven manschap ont.

ving. Sedertheeftdeze landstreeltgeenebetrekkingmeert0tBrahand gehRd /
N3).
Er was inmiddels geschil ontstaan tusschen LooEw zzK ,Bisschnpvan M unater ,en olzs'
SRECHT van B ronkhornt over het bezit van den burg Liehtenvoorde. & ne schuldvordering des Heeren van Bronkltorst 0P het bisdom M unnter had tot dien twistaan-

leiding gegeven,welkemetwederzi
jdschebeleedigingenenbloedigevi
jandeli
jkhedenge5 v. paartl ging. De Bisschop beloofde ziclzaan de uitspraak des Graven van Gelre te onBloeim.dcrwerpen , op wiens last eenige goede mannen de zaak naauwkeurig onderzochten -en
1312 b

eslechtten. De Xtmstersche Xi
jtervorsten hebben echternietvôôrin delaatstchelft

der zeventiende eellW van hunnevermeent
leleenhecli
jlkeregten op Lfc/zf6nrp/rd:,
ten behoeve der Staten van Gelderl
and,vooralti
jd af.
standgedaan (1). Xeerbeslis-

send en als gebieder lzandelde Rzxxovo, teen hi
j o'
r'
ro'
van Wfjltzpden voaaEvan
ppprztïk in eeneboete4an zeventienduizend,zwarte Tournoizen verwees,dewi
jlzi
jeen
bezworen vrede met wovl'zh van Keppelen zAcoBvan Merlar dooreenen vi
jande14v.li
jken aanvalverbrnlten hadden. A1hunnestri
jdgenootenzoudenhierin naarevenredig.

Slagtm.heid moeten deelen ; die weigerden voor vredebrekers gehouden en door den Graaf
1313

naarregten gevonnisd worden (5).REzwovovereffendekortdaaropzi
jnegeschillen met

(1) NvnorF, Gc#csâlp.uit de Gcdc/z.r. Gelderl.D.1.Oork.No.123,bl.123.

s-. spzEx ,

Ilist.m. Gelderl. D.I,b1. 355.

(2)v.spux,Inl.tot de #z:f.r.Gelderl.D.1V.bl.165. Verg.Alg.Gcdci.d.Fadevl.D

.

1I.St.1.bl.290,291,448,419.

(3)N:-II0r:, Gedenkm.uitde Gesch.0.Gelderl.D.1.Oork.No. 124,b1.124. Ckron.Tïef.
p. 299. J. A. tyn-ols,Ckron.B el
g.Zz3.XXVII.c.6.p. 216. Poluwrs, S ïdf. Gelr.ZïJ.V1.
dl.r. Gelderl.D.1.bl.354.
p.181.v.spwxx, Inl.totde H ist.#7.Gelderl.D.lV.b1.165.# z-

(4)NvnorF,Gedenklc.lff de Gench. m. Gel#erl.D.1.oork.N0.128,b1.127(1),en Now
130,bl.129- 133.

(5)NYIIOFF,Gedenkwt'
llïfde Ge&ch.m.Gelderl.D.1.oork.X0.149,bl.143-149-

D E S Y I D E R LI S D S.

deHeeren van Meureoverhetslotvan Didam eneenige regtentellngznerzk;geljk1300-ook met ALwao van Wzfr:zl over hetregtsgebiedtusschen Bee&ten Trzehtereluze. Een 1339

weinig tevoren washem hetllo0g gerigten hetbrouwambtteSwalmebt
jRoermond
opgedragengeworden(1).Hj
lverzoendezichmetdestadZutphen,waaronlustephadden
plaats gevonden welker oorzakenechteronbekent
lzt
jn.Zooveelbljkt,dateen gedeelte
derburgers'sGraven zi
jdehielden binnen demuren wasgebleven,terwi
jlhetandere
Vedeelte zich naar Loeltem begeven , aldaar een manslag begaan en de goedere
n van
l
zekeren w OLTER ODEKONCH Terbrand had. De aanhangers van den Graafmoeten niet
tle magtigste geweest zl
jn,dewi
jldeSchepenen en Raden beloofden,hen noch te be- 15 v.
leedigen , noch zwaarder dan de overige burgers te belasten , en z00 ditmogt ge- l'
lerlàt
js
m aanl:

schieden,hetongeljltteherstellen (2).
1314
KeizerHzxoRzK VIIwasden vierentwintigstenvan Oogstmaand desjaarsdertien honderd dertien te B ueneonrento in Toaeane overkden ; en na veertien maanden toevens,
uit hoofde eener dubbele verkiezing, door twee Vorsten , FREOERIK van Opl.fezlg-ï
p'à en

roozwzzK van W6ï
J'dr:zl, tegeli
jk- in het Duitsche Ri
jk opgevolgd (3). Beze verdeeldekeushad eenen achtjarigen kri
jg ten gevolge en wasdebron van veleoneenigheden onderde Yorsten aan den Neder-Rl
jn,van welkesommige >'
R>;II>:RIK,andere
rooEwlzK volgden. De Graafvan Gelre verk-laarde zich voor den eerste, welkeeenige

dagen vôdr hi
j te Bonn gekroond werd,hem nietslechtsachtduizend marltzilxer,
naaar 0ok tevens beloofde, eene van 'sGraven dochters zelft0t gemalin te nemen , of

haar aan zi
jnen broederALBRECUT,ofaan IlExbhllt,Hertog van Körnten,naarREIe

t

.
-

xovos keuze ,uittehuweli
llten , mids de Graaf hem met duizendgewapendennaarJ kelb

vergezelde,om hem bi
jzi
jnekrooning te ondersteunen. Hi
jvoegde hierbi
jde verze- 16y.
kering,tlathj alde brieven,welke Gelrevan de Opperhoofden desRt
jks,bt
jzonderSlagtm,
met befrelkking t0t het pandschap van N'
i
jmegen,ontvangen had,bekrachtigen en
den Graaf zelven t0tRi
jksvorstverhefen zoude. 0fen in h0e verre RElxoup Koning
FREOERIK de behulpzame hand heeft geboden ,is ons niet geblelten ; doch tle laatste

dezervoorwaarden alleen isdriejaren latervervuld geworden (1).
RElxovn had ondertusschen steeds met geldgebrek te worstelen en sommen vanlom-

(1)NVnOI?F,Gedenkw.vïfde Ge&ch.r.Geldert.:.1.Oork.Xo.152,153,154,bl.110- 15&e

(2)Nvnolœ, Gedenkw.vïfde Gesch.f.Gelderl.D.1.oork.X0.
'159.b1.157.v.spzzw,#0
'4fe
m.Gelderl.D.1.bl.360.

(3)kagn.Chron.Wel
g.p.314.
(4)v.spzEx, oordeelk.Inl.fp'
/deAïsf.m.Gelderl.1)t11, b1.245. I11-nt.w, Geldett.geL
.

bl 357,358.
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1,
300- barzhouders opgenomen, waarvoor deHeervan ralkenburg,zt
jn neef,alsbnrg te
1339 w eesum in gi
jzeling had gelegen (1). W elligtontsproten uitdeze behoefte,althans
vooreen gedeelte devergunningen en vonrregten,welkehi
jaan eenige personen en
plaatsen verleende ofverkocht(2).Inmiddelswoedden de hongersnood enpest,welke
1315 elders in de N ederlanden zoavele slagtoffersmaakten,metnietminderhevigheid in

Gelre(3). Hierbevond zich omstrceksdien ti
jd oT'
ro,Heervan Bttren,welke met
de stad Tiel over de grensscheiding , en met den Hertog van Brahand ,onder wien

zi
j behoorde, over zekere regten, aan zi
jnevoorzaten toegestaan,doch hem ontnomen, in geschil was. Hi
j kwam derhalre meteene gewapende magtvoorTielen
drong bt
j een mislukten uitvalderburgers,metdevlugtenden in destad,welkehi
j
1316

plunderde en ten deele verwoestte. Hertog zAx van Braband beslootdezen moedwil
gestreng te stralhn ;maar door tusschenkomstder Graven van Ilolland en van Gelre
werd te Iloogö'traten overeengekomen'
, dat de Heer van Buren zicb naar Leuven be-

geven en alzaarblt
jven zoude,totdatdeHertog van Brabandvoldaan was. Dech op
verzoek der beide Graven, werd oT'
ro binnen kort weder ontslagen en het geschilaan
de uitspraalt van Graaf w xxaxaxx IH onderworpen. Deze bepaalde,dat de HeervanBu-

re?z den Hertog jaarli
jksvi
jftig ponden zwarten Tournoisopdragen,doch die wederin
edeljk leen van hem ontvangen zoude. Voortsmoesthj den Hertog,wanneerhet
dezen behaagde, met vi
jftig ruiters,op zi
jneeigene kosten zesweken lang dienen;
en voor de gedopden en gekwetsten binnen Tzel eene bepaalde somme gelds, en voor

deschadederstadtoegebragt,duizend zwarteTournoizenbetalen (1).
Eer deze twistgeheelwas vereFend, waren er onlusten tusschen denGraafvanGelre

en zi
jnen zoon Rzlxocb ontstaan. De wareonrsprong van dezenondlottigennminisnog
niet ontdekt geworden. Xen znektdien ,over hetalgemeen ,in 'sGraven grootemild-

hèid jegensde geesteli
jken,welkete meerhetmisnoegen desvolksopwekte,daarde
schuldenlastvan den staat,voornameli
jkuitdenLimburgschenkrt
jgontsproten,hethefen

(1)NVUO'F,Gedenkw.vïJde Genclt.r.Gelderl,D.1.Oork.No.158,b1.156.
(2)Nyspa,Gedenkm.vïldeGesch.p.Gelderl.D.1.Oork.No.160- 168,bl.1 1œ .v.spzzx,
Codex Diplomaticusyachterhetvierde Deelzi
jnerlnl.tot#:lli&t.p.Gel#erl.No.& ,bl.36.
Yerg.Powrzlrs,Ri&t. Gelr.Lib.Vl.p.,187,188. Stlcllt>:xHoRsr, Geld.Gesclt.B.YI.bl.113.
*
Ckeon..FII.'p.302,l
nevensdeaaht.van den hitgeveren dealdaar aangehaalde'ychri.j'vers.

(3)chron. Tiel,p.302,305,en,deaant.van uxtyazrwzx.PasTzwrs,'
tist.Gelr.Lf:.#I.
p.186.Yerg.hiervoorb1.52.

(4)v.,wruxs,Ckarterb.m.Holl.D.ll.bl.1K. Debrid isvan den '
21 vanWi
jnmaaM 1317.
y-

Porz- ,Sf
-zf.Getr.Zt
-:.Yl.p. 1K . Dlvzxrs,Aer.Brab.Z:':.XlV'
.p.145.

D ES Y A D E R LI S D S.
van buitengewone schattingen , het verpanden of verkoopen van goederen en het op-13001339

nemen van gelden nondzakeli
jk maakte (1). Pit de overgeblevene staatsstukken dier
tjden is nnsechter deze grontemilddadigheidnietgebleken. Hetisevenmintedenken, dat de heerschzuchtvan den jongen hzlxovo alleen debrondezeronlusten geweestis, dewi
jl's.Graven gemalin,zi
jne dochters,hetgrnntstegedeeltederEdelenen
meestallesteden,hoeveleook donrhem begiftigdwaren,zichtegenhem vereenigden(2).
Er moet ongctwi
jfeld eene meer grondige reden bestaan hebben, en deze meenen wi
j in 'sGraven zsakhoofdigheid,ten gevolgeeenerwondin denslagbi
j W oeringen , te vinden. B1
j het klimmen der jaren vermeerderde deze ongesteldheid
en maakte hem tot het Toeren des bcwinds steeds meer en mcer ongeschikt. 0nk

bekende hijzelfopenli
jk in eenen staatvan zwakheid ofongesteldheidgeweesttezi
jn;
en mogeli
jk was hj afwisselend,nu eenskrankzinnig,dan wederhersteld (3). Een
ti
jdgenoot althans getuigt, d&thj bj vlagen geheel zinneloos was (1).Hetb%kt,
dat ook zjn schoonbroetler H>BItIK van Flaanderen, Graaf van Loden,in deze
zaak betrokken geweestis(5).
Bezelfde slul
jer, welke de oorzaken dezerpnlusten bedekt,ligto0k verspreid over
den ti
jtl in welken zj zich heteerstontwikkelden en overdemiddelen,welkemen
#

bezigde, om Gmnfazlxovotedwingen. 9endertienden vanW intermaand dertienhpM ertl

vjftien hadhj devilla (buurtschap)Zalt-Bommelt0teenoppzdum (stadlverheven,en
haardennegentieldvnvanWijnmaanddesvnlgendenjaarsstedeli
jkevri
jhedenenvoorregwn
geschonken (6). 0m dientjd moetzi
jnzoontegen hem opgestaan en hjgenoodzaakt
geweest zt
jn,dezen althanseen gedeelte van hetbewindop te dragen,oftntmederegentaan tenemen. Immersschri
jfthi
j aan desteden N.
jmegenenEmmerik,wel- 28 v.
ç
Wi
jnligto:k aan andere,dat ))dewi
jlzi
jtegenhem inveleopzigten oproerig geweestwa-ma
and.
ren en hem behandeld hadden zno al:zj wel wktçn, hj haarbevalzi
jpen zpqn 1316
hzzlorn tot Heer aan te nemen en te huldigen , hen ontslaande vo den eezll aan hew

(1)v.ezz;,#i4l.m.Getderl.D.1.b1.y3.Verg.Cltron.Tiel.p.308.
(2)v.s'l.
o ,Rist.r.Geldqrl.D.1.bl.36j.
(3js'
VkLutxrl l'
levxuov,p. 58*.J.z.Lxvms,Ckrx W/lg.Lib.ïXY'lI.'
c.22.p.254. P:xTzxrs,Mist.Gelr.Lib.V1.p.201. Vz> tEzrwxy,ophet6'
#TM .TQl.p.308 (i).v.spvl,Sïwf:
m. Gelderl.D.1.bl.363,364.

(4)Mdusverstaanwi
jmetv.spzn dewoorden vanmulELx. nncvquea,p.14,vet'
bh :4oox.
v dcfïnlequodammodode/cïezl..'
(5)v.suxw,ffïdf.e.Gel#e#l.D.1.bl.364.
(6)NYUOFA,Gedenkm.x# de &e:c#.r.& /AKl.9,
.1.o-k.#o.165,10 ,bl.ll- l%k

80
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13
10
30
39
- edaan'?(1). Hierap antwoorddede stad Nk
js
megen,))datzi
jhem ten eenenmaleonthiefvan den eed,welkenhl
j wegenshetRl
j'k van Ng
jmegen aan haarhadafgelegd,
verl
tlarende van nuafnietmeeronderzl
jn bewintlofbescherming (regzmzneneeprofeclïpzle) te staan en hem bedankende, dathj haarHeergeweestwas(2).'' Den
apv.volgenden dag beloofdedejongeazlsoro,allehandvestenenvoarregtenvanNi
jmegente
Wijn-zullen handhaven,en bevestigde tevensde stad Emmerik in alde voorregten ,welke

maand.

1316 zi
jvan o'
rTo len REzxornIontvangen had (3). W einigedagen daarna bekrachtigde
Sl
4aptvm..en beëedigdc hj denude regten en vrl
jheden van Zutplten (1) en vervolgensdievan
Doeehltrg (5). Behalvedezesteden verklaarden zich voorhem Roerntond en onder26 Y* heidene andere plaatsen
wintersc
,everwelke hi
ja1s))sone#*J.Greven van Gelren''hetbemaand.wind vaerde. nemeesteEdelen schaarden zich aan zi
jnezi
jde,doch hetschi
jnt,dat
de Gravin enharedochtersdesti
jdsn0gnietopenli
jltparti
jvoorhem getrokken hatltlen (6).
Ondersteund door Jrnltem , W ageningen en ongetwl
jteld eenige andereGeldersche steden , behieltl de oude RElxovo de teugels des bestuursover een gededte van

Gelre in handen. Zelfs werd hi
jdobrden Roomsch Koning FREOERIK t0tRi
jksvorst
verheven. De verheëngsbriefbehelst,dat ))de Koning den Graaf aElxovo van Gelre,

o1oesvt.- een edellid desRi
jks,van tloorluchtige geboortô en grooteri
jltdommen,van denrang
and.van Graaf tot dien van Vorst verhoogt voorhem en voorzi
jneerfgenamen,en hem
1317 nnderhetgetalderRjksvnrsten plaatst Pitdien hooftleza1hi
jgenieten allevorsteli
jke
voorregten *
111munt, intollen, in aanstelling van ambtenaren,terwi
jlhi
jen zi
jne na-

m au

.

(1)v.spzxx,Hist.p.Gelderl.D.1.b1.365.Inl.totde#ï4l.v.Gelderl.P.IV Codex.Dipl.
bl.38,39.

(2)P0aTwxvs, Rist. Gelr.Lib. VI.p. 188. StrcllTvxlloas:,B.VI.bl.113. Hetoppergezag
over destad Nt
jmegen behoorde oudtl
jds alleen,geljk overalde anderevri
jeRl
jkssteden,onverkorthare handvesten en voorregten,aan de Keizers. In1248 wasNl
j'megen aan denGraaf
van Gelre geraakt. ZieJl
g.Gedcl.#.Eaderl.D.l1.St.1.b1.298. Sinds 1254 steldende()clr.
derscheGraven hier cen Regter en tweeschepcneninjudicialihus aan. PowTàxrs)Ilist. Gcl,
Lib.VI.p.145.

(3)v.suxx,Szàl.n.Gelderl.D.1.bl.365.

(4)Nvlprr,Gedenkm.lïlde&e:c#.m.Gelderl.D.1.oork.5b.163.
(5)v.SPAEN,Ili&t.m.Gelderl.D.1.bl.366.
(6)Verg.v.spzz:,Ili8t.m.Gelderl.D.1.b1.306.

DESY XBERLINDS.
#

knmelingen devorsteli
jkewaardigheid mettwintigbanieren zullenverhefen(1).''Hier-13
10
33
09
doer werd Rslxovp I een vorsteli
jke Graaf,zonder dat zi
jn gebied t0teen vorstendom
verheven was, geli
jk velejaren daarna onderzi
jnen opvolpergeschiedde. Xen vindt
Rok hiet,dathi
jofzi
jn zoon den nieuwen titelgevoerdhebben. lnhethuisvanGulzk
.4

had ongeveer hetzelftle plaats, toen Graafw lxuLEx in dertienhonderd zes en dertig t0t

devorsteljl
te,tweejaren daarnatotdemarltgrafell
jke,enindertienhonderdzesenvi
jftigtntdehertogell
jke waartligheidverhevenperd (2).
Terwi
jlGraafRElwovn Iaan deeenezî
jdehethoogbewindbleef4oeren,voorregten
:chonk, leenen uitgaf, en hem goetleren a1sleenheerwerden opgedragen,waszi
jn
zonn van den anderenkant,nietminderi
jverig inhetuitoefenen en uitbreidenvanzi
jn

gezag (3).De spanning tusschen debeideVorsten werd steedsgrooter;enmenmeent,
datdeachtduizend ponden,welke de jonge Rzlxoun meteenaanzienli
jltgetalHeeren,
Ridders en steden, van zçltere tafelhoudersoflombardenopnam,terbestri
jdingderkrijgs-

kosten tegen den vadermoesten strekken (1).Zekerishet,dathetlandverdeeldenop
hetpuntwasdeprooite wordenvan alderampen,welkeeenenburgerltrijgplegente
Terzellen,toen GraafRzlxorn en zi
jn zoon Terlklaarden,hunne geschillen aan deuitepraak der Heeren van Ealkenburg , van M eehelen, van Koorne en van Jrkel, e -.

hetzi
l
. bi
J.--gt-,h-t-i
j i- d-- -i---, ----d-----p--;-- I,-ts--t-,---,,--.g-h--l:ja-j
-.
g
Gelre,uitgezonderd overdatgedeelte,hetwelk den zoonbi
jhuweli
jltsvoorwaardewas
'

afgestaan , den vier genoemden Heeren in handen testellen ,t0tdetlitspraak z0u geschied
'

zj'n. Xogten de gevoelensderscheidslieden uiteen loopen,dan zouden deGraafvan
ê

Kolland en nog een tweetle persoon , natler te verltiezen , a1s npperscheidsregter

'

(1)v-spzzw,Sïdf.m.Ge!#erl.D.II.bl.358.Inl.f:fdeA:'
4f.m.Gel&rl.D.ll.bl.246.CodexDipl.p.
94. Evenmin a1s de lleervzwsvzEx,kunnen wi
jentveinzen,datdevorm en deuitdrukkingen
in dien brief,ons'zeer buitengewoon voorkomen.Hàogstzonderlingklinktonderanderen dezezinsne(Sane quiaspectabilisvir,REvxztovscom esGelriae,nobileutiquemembrum ImperiiclaraclariG,de: (
cat, sanguinisclaritatc,generositategeneris,gcnerosus,dotatus multarum insignium dotarum ,dotibu: fulcitus,virorum et virium fulcibilifulcimento,quique interdivitiaspossidentesnonmediol
cris dicitur,sed eishabundando,habundantiushabundare,hisitaquesibicooperantibusinsublimior% sublimationis sublimitate desiderat sublimari.''
'

j2)v.spzExjlnl.fofdeSùf.r.Gelderl.D.II.bl.216.Ilint.t,.Gelderl.D.1.b1.359.
(3)PowTxsrs,Rist. Gelr.Zï:.VI.p.189. StlcuTzspoRsT, Geld. Gesck. B. YI. bl. 113.
v.spzgy,Ilist.0.Gelderl.D.1.bl.366- 368. Nvllol?r,Gedenkm.uitd: Gesch.r.Gelderl.D.1.
Oork.No.169,170,171.

(4)y.spzzw, llist.r. Gelderl.D.1.bl.367. Verr.NzTzxvs,,Hist.Jelr.Lkb.YI.p.188.
189. SslcuTEallnlsT,Gelderdcie Gench.B.Yl.bl.113.
11 Blzt- 2 sTrx.
.

11

82

A L G EM EES E G ESCH IED E SIS

.
1,
300- de zaak beslissen- Rzlxoro de zonn verband zich , den Graaf van Gulzk
1* binnen acht dagen te bewegen , het Overkmartzer, en wel bepaaldell
jk Celre,

Montfoort en Krzekenbeek, hem door Graafhzlxovo vooreenesomme geldsverpand, den vierHeeren overteleveren;bi
jweigering daarvan beloofde hi
jzi
jnen va#

der naar vermogen tegen den Graafvan Gulik te sterken. De vier scheidsmannen
namen de taak op zi
ch en bezegelden metdebeidesEzworos den brief(1).

10v. W eldrakwamen zl
j, ingevolgedezerovereenkomst,te Jrnltem bi
jeen,doch konw

zomcr-

riaand. den tot geene eenstemmigheid geraken.De Heeren van K oorne en van J rhel, hevige
1318 vcorstanders van den ouden Graaf, laschten hier een opstelop naam van den Heer
.

van Alechelen, den schoonvadervandenjongenREzxovp,in eenen open en doorhen
bezegeldenbrief,waarbi
jzt
jverklaarden,datdeHeervanMeohelenmetheninstemde,doch
16v. de Heer van Falkenhur; , een vurig aanhangerdeszoons,van een ander gevnelen
Zomer- was. peze uitspraak die veel licht overden staat der zaken verspreidt, komt hierop
,
maanl.

hoofdzaltell
jk neder.cDe Graafvan GelreenJonkheerRzlxoro.
zullenelkanderbehande1en als vader en zoon betaamt. De Graafzalgeheelmeesterzl
jn4an hetland9 even
alsvôôrdeopdragtdaarvan aan li
jnen zoon,en degenen,welkeleenen vanhem .ont, zullen die behouden. Rzlsovn de zoon
Yanïen en daarvan open brieven hebben
1

zal zich met zi
jn huwli
jksgoed moeten tevreden stellen, en zoolang zi
jn vaderleeû
oftegen dienswil, zich geen gezag over hetland meeraanmatigen (eal#:- deq
l@zll> nzet meer pw&rovw#:zl). '
De Graaf zal t0t zi
jn nnderhoud genieten de iùkomsten van de F :ll
ztt):, van het land tusschen Alaa. en W aal,
van R eermond , en van de burgen Gelre, Montfoort en '
Krzekenheek, wan-

neer zl
j van den Graaf van Gttlzk gelost zl
jn; voorts de tollen van Lohede en
Drzel, benevensvierduizend ponden 'sjaars. DeGravin zal(jaarli
jks)zeven duizend
p0nden genieten; en hare ongehuwde dochters, Fzrxppor
rTA en ISkBESI,A , z0o veel alx

redell
jk za1genordeeld worden. DeGraafza1voortaan geeneerven.tgoederen)mogen
wegschenken,noch nieuweleen- endienstmannenwerven(noehgheenewll-:manachlp
maken). De.scheidslieden (zeggh'
eretzullen twee goedemahnen uithetgraafschap
Gelr. kiezen, die magt hebben ambtlieden, rentmeesters en meljèrs aan te stellen,welke voor hen,voorden Graafen voorJonkheerxExxorp allejaren rekening
zullen aqeggqn. Het overschot der inkomsten, hetzi
j van beden ofanderzins,zal
door die twee mannen besteed worden tot aiossing van 'sGraven schulden en van die
ZJ
i-ns zoons. Oorlogen,diehetland aangaan,zullen bi
j rade diertwee mannen ge-

voerd worden;z0o echtertleGraafofzi
jn zoon zich in eenigen buitenlandschcnkri
jg

(1)s1-norr, Gedenkm.:Cf de Gezch.m.Gelderl.D.1.Oork.N0.172,b1.170-171. Verg.
v.spzhx.#,'
4f.r. Gelderl.D.1.bl.369,370.
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mengt, zullen noch het gemeene land, noch de twee mannen zich daarmede 131)bemoei
l'en 9uitgenomen de verbindtenissen met den Graaf van Kolland. De Graafvan 1339

Gelreen Rxzxocozi
jn zoon zullen hetland doorreizen,om eeneb
,edetedoent0ta:os:ng hunner schuldep , waarvan het geld door de twee benoemde mannen za1 beheerd worden. Zoodra de geheele schuld afbetaald is, zal de Graaf weder in het

vollebewind overzi
jn landhersteld worden (1),''
De Heeren van Foorneen van Jrkel hadden zich in deze zaak , tergunste deSou- 17 v.
dcn xzlxocbs aan kwade trouw schuldig gemaakt. Reeds den volgenden dag sprak D merm aand

deHeervan Meeltelen hen openli
jlttegen en verklaarde,))datlljteJrnhem wasgeko- 1318
men, het eompromg'œ gezien,de redenen van beidezi
jden gehoorden middelen gezocht had , om vader, zoon en land te bevredigen. De Heeren van F oorneen J rhel,
donr den Graaf t0t scheidslieden verkoren , hadden toen eene uitspraak gedaan , die

bem nadeelig en a1s hunne magt te buitengaande voorkwap ,dewi
jlzi
joverzaken
beslisten, waar zi
j niettoe bevoegd waren,zoo a1sten aanzienderleenuitgiftenhet
geral was. Hl
j had over dit punt den raad van gpede en wl
jzelieden fvroeden)
ingeroepen, welke hem verklaarden, dathi
jdezeuitspraaknietmngtvolgen,dewi
jl
h1
j belooftlhad, de erfeljkheid des graafschapsGelre te zullen handhaven. Uit
dien honfde verklaarthi
j haarvan onwaarde en verzeterzich tegen,daardeHeereh
van Foorneen Jrkelhunnenlasttebuitengegaanwaren;enindienzl
jmngtenbeweren,
dat h1
j hun gevnlgdisen ditdoorbezegeldebrievenheeftbevestigd,zoobetuigthjzulk,
xwaar te zjn en begeert,datzl
j dien briefvoproogen brengen. Hj beschouwtten
laatste deze uitspraalt 00k a1s geheelnutteloos, daar Rzlxorp en zi
jn zoon sedert met elkander 'erzoend zi
jn, en de Graaf zich daaromtrent, ten behoeve
van het gemeene land,duideli
jk verklaard heeft(2),1, Dezeplotselinge verzne.

ning ontsprootwelligtuit het besef, dat de magtige naburige vrienden minder tracht-

ten parti
jen te bevredigen,dan zelxeinvloed op deregering deslandsteverkri
jgen(3).
De goetle verstandhouding tusschen vader en zoon werd echter spoedig weder verbroken. lmmers vindt m en ,dat Jonlkheer ltEll'ouo weldra den Ridder zA> de
15 '
#.
Kèk , Heoiosxwap van W eerdenberg , rvsrAœlvs van k rakel en hunne aanhangers belooft maand
,

eenen zoen met zi
jnevl
janden te zullen treFen,zonderhendaarin tebegrt
jpen ($.
D: Graafwasbedlegerig te Jrnltem ennietbi
jmagtezich teverdedigen,toen het
(1)Nvsprr,Gedenkm.wz
'fde Gedcâ.r.Gelderl.D.1. Oork.No.175.b1.175-178. Yerg.
v.4pzzx,Rint.m.Gelderl.D.1.b1.371,372.

(2)N1-uaFr, Gedenkm.x'
-fde Gcdcâ.rc> Gelderl.D.1. ooa.5..176,b1.128.
(3)v.srwzl,Ili&t.r.Gelderl.D.1.b1.374.
(4)Kvnna, Gedenkm.vb'
:de Geach.m.Geld.
erl.D.1. Oork.5e.177,b1.18p.
11 *
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Vele zi
jner leenn endienstmannen verlietenhem $
doch Jrnltem en Wagenzngen bleven hem in dien nood getrnuw.Uiterltenteli
jkheid
vergundeht
j dezebeide steden vri
jstelling van hetvoldoen derschattingofbede,welke
de steden en landzaten mgesten opbrengen , om deschuklen,doorhem en zi
jnenzoon
o
19
v.gemaakt, af te lossen; onk zouden zj in het vervolg van alleschattingen bevri
jtl
ogst- .
maand zln, behalve van de zoodanige,totwclkezi
jnaarregte en van oudsgehcuden wa1318 ren (1). xen Ixslootkortdaarnadebeslissingdergeschillen aan den GraafvanKol13v.land op te dragen,welkedanook uitspraak deed bl
j radeen metoverleg derleenHea
rnd
fst-en dienstmannen uit het Overkmartzer, uithet land tusschen M aas en W aal, over
ma
den Af
J'
. of Zutplten ,uit de Tzeler- en Bom melevmaarden , en der schepenen van

Nzeumetad, Aperznpxd, Fenlo,Gelre,Gpc/t,M aaabommel,Zaltbommel,Wrl-

hem ,Eardermk
jk,Elhurg,Zatplten,Locltem ,Groenloo,Deutiehem,Dpe#sttrgf
Ni
jmegen, Emmerik,Kattem ,W agenlngen enGent. Ditis,zoovermen weet,
het eerste voorbeeld eener handeling van Etlelen en steden in Gelre,envan deverdeeling der Edelen in kwartieren en ambten ;dit was de kiem deropkomendelandstenden ,
waarTan ))de Oneenigheden derVorsten,de berooide staat der geldmitldelen ,endebegeerte om derus
tin hetlantlteherstellen,deaanleidenfleoorzakenwaren(2).#'Hetis
epmerkeli
jk, tlat in dit verdrag geene Riddersen knapen uithetltwartiervan Jrn-

hem nf de Fel,
u?
m: genoemd worden (3). Depunten doorden Graafvan Helland
bepaald, waren deze: 10.de wederzt
jdschegevangenen,op beloftevan zichaan den
gemaaltten zoen te houden en een billi
jltkostgeld tevoldoen,zullen vri
jen onverlet
'

geslaakt worden. 20. Alle inkomsten #beden en opbrengsten zullen door de drosten $

regters,tollenaars,rentmeestersenanderebeambten,doorden Graafvan Kolland bi
j
rat
le der Geldersche Edelen en steden aangesteltl,gebeven worden. 3o. De Graaf van
Gelre zal twaalfduizend,deGravin zevenduizend en JonkheerRElxovo drietluizend pon-

jze
den jaarli
jltsgenieten. Geenvan hen zalschulden mogen maken,ofop eenige wi
goederen vervreemden , hetgeen tot inltrimping van 'slands gténzen zou kunnen strekken. *0.Het overschot der inkomsten zal tot aflossing der schulden gebezigtl worden.

5o.Ingewikkelde ofgewigtige zaken zullen tloor den Graaf,en bi
j afwezigheid ofweigering van hem ,doorzi
jnenzoonafgedaan worden. 6o.Jaarli
jkszullen de ambtenaren
der ontvangsten en inkomsten voor den Graaf van Ilolland , de beide hzlxovos en
voor de leenmannen , dienstmannen en schepenen der steden van Gelre rekening z-

(1) PoxTzlrs,Rist. Gelr.Zïâ.Vl.p. 190. SL1clTEsuohs:, Geld.Gedci. B.YI.'bl.113,
v.sl,zEx,Rist.m.Gelderl.D.1.bl.374.

(2)v.sutx,Hist.0.Geldet'l.D.1.bl.376.
(3)svaol'
z, Gedenkm.vt-fde Gedcâ.t).Gelderl.D.1. oork.b1.181 (4).

bES V IDERLIXBS.
leggen. 7o. W anneer de schuld afgelost en de Graaf van Gelre naar ligchaam en geest1300i
1339

n staatis (zz'v'
z?z'Ngf
'>endezïivlr:sznneïzlalsulkenpoenten =:r:) hetgebied te
voeren, zalhi
jin hetgraafschap bli
jven; antlerszal deGraafvan Rolland hetbewind aan den jongen xzllovn opdragen, en dan 'sGraven inkomen, naar de om'tandighedenenbehoeften,vermeerderdwprden.8o.Vanweêrszi
jdenzalmentweescheidsmannen benoenaen , om over moord, brand# loof en andere schaden, elkander in

dezen burgerkri
jg toegebragt, uitspraak tedoen. Eindelijk 9o.indien Graafazlxoro
of zi
jn zoon dezen zoen mogtbreken,zullen de Graafvan Holland,de leenmannen,dienstmannen en stedenvan Gelrezich tegen den vretlebrekervereenigen (1).''
Ofschoon deEdelen en steden indezen briefverltlaren dienbezegeld tehebben,blt
jkt
het echter, dat behalve het zegel des Graven van Holland , nooit eenig ander aan
dit staatsstult gehecht geweest is. Xen vermoedt derhalve , dat de mannen en gemeenten van Gelre niet geheel in de handelingen des Graven van Ilolland genoegen

genomen hebben (2). Zi
jhadden evenwelmethem in dien briefbetuigd ))dat, al17v.

weer dat zake, dat eynigh zeeghel gebreke ofbreeke, datdar umme desbriefnietw jngekrenckt en soud siin, maer hy snud stede bliven.'' Vader en zoon beloofden den ma
and
jaj
a

gemaakten zoen te onderhouden en dat zjnoch hunnenakemelingen,eenigebede
van hunne mannen en dienstmannen, danmetder
zelvertoestemming,zeudeneischen(3).2v.
g'
ds daarna aan de Ridders en ltnapen, mannen SlagtJonkheer RElxorn verltlaarde weinig ti
Dlaand.

en dienstmannen van hetGraafschap Zutphen en van den Bommelertraard inhetbi
jzonder,nietalleen,dathi
jzich aan degedane uitspraak desGravenvanIlellandzou
#

houden ,maar oolt nooitvanhen eenigebede eischen zou,en hen met raaden daadondersteunen,wanneerzi
jnvatlertlezevoorwaardewildebreken.DeGravinvan GelreMARO-&RETIIA en hare beide dochters Fl
LlppoTTAenISABELLA,verpligttenzichinsgeli
jltsdaartoe(1).

Hiervinden wi
j voor heteerstin de onlusten,welkeGelreberoerden,denamen
dezer vrouwen vernaeld. llet hare toestemming, zoowelals met overleg zi
jner
andere Raatlslieden,bevestigde dejongeRElxovn devoorregten en vrt
jheden van Zut,#:1 en RarderwI
jk, hetgeen weldra door de bekrachtiging der handvesten van 14v.
boeahurg gevolgdwerd (5). Dewi
l'ldithetvolltomen lkenmerk eensregentschaps>etWi
urmn.
(1)Nvuorr, Gedenim.vt
'fde Ge&ob.r.Gelderl.D.1. Oork.N@.178 ,b1.182- 185.
(2)v.spzzx, Ilist.r.Geldert. D.1.b1.378. NYHOFF, G'edenkkv.'4ïfde Gesck.t.Geldert.
D.1. oork.bl.184 (3).
(3)v.>IERIs,Charterb.fl.Ilolland.D.lI.bl.199.
(4)NYIOI?
F, Gedenkm.nitde Gesck.r.Gelderl.D.1. '
Oork. No. 180,bl. 186. Su>T.>uaxs:)Geldern.Ge,câ-,b1.556. v.spzEx,Ilht.r.Gelderl.D.1.b1.379.

(5)PozTzsvs,Sïzf.Jelr.Lih.$/1.p.191. StlcHTswaess', Geld.Ge&ch.Bs#I.bl.11i #r-
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1300- zich vpert, en de naaste bloedverwanten hetmetden zoon eenswaren,gelooftmen,
1339 d

atGraafRxlxorbin hetnajaarvan dertienhonderd achttien,en we1op hethuisIIall6
ofdeKellopdeFel?
z?
m:,in verzekerdebewaring gebragtis(1).Ophetoogenblikdat
hi
j gevat werd, riep hi
j uit: ftGhy Heeren Vlamingen, wat doedi
jmij?'' W ao
lehi
jnlt
jk zinspelentle op zjne gemalin,eenedochterdesGravenvan Flaanderen,en
op deVlaamscheGrooten,welke zi
jn zoon tegenhem hadden opgezet(2). Dezedaad
#an geweld werd niet door allen goedgekeurd, en bragtde aanhangers des vaden
in beweging. overeenkomstig het laatste punt der onlangs geslotene verzoening ,'iel

deGraafvanKolland,tenbehoexevanRxxxorn1,inGelre)terwi
jldeBisschopvanUtreelttb
om zichopdenjnngensxlxorptewreken,insgeli
jksmeteenekrl
jgsmagtdatgewestbinnenrukte. De Hertog van Brahand daarentegen , zond een leger onder bevelvan den Ridtler SE>BRIK van Jehelen herwaarts, ter ondersteuning van Jonkheer xzxxo. en de

Heeren van Ll
jnden. Slecht: zeer beperkteberigten zi
jn van dien kri
jg t0thetnageslacht gekomen. DeHollandersvielen in hetOverkmartler,.poch werden teruggezlagen, en bl
j Roermond verlpren de burgers van Delft,van Medemhlzk en de
14w W est-Friezen hunne harnassen, die hun door den Graaf vanlKolland zi
jn vergoed
0
O
ï
s
t
ï
e
wo
r
d
e
n
(
3
)
.
Z
a
l
t
Bo
mme
l
we
r
d
d
o
o
r
d
e
He
e
r
e
n
v
a
n
Ko
o
r
n
e
e
n
Jr
k
e
l
ingenomen
maand
.
1319 en meteenige omliggendeplaatsen in deasch gelegd (#).00k bli
jktuitdevoorwaartlen der bevrediging , dat er gevechten te Zoelen , te D riel, te Tuzl,te J merow

gen,te W eelenbjW agenzngen zl
jn vnorgevallen (5).
Arnhem was de gewigtigste steun van GraafRzxloro, en deswege trachtte zi
jn
zoon, die stad vonr zich te winnen. 0p raad Tan HzwoalK van F lccnp r- ,

Graafvan Loden,4an deSchepenen va Nz
jmegen,Zutphen,Emmerlk en Dou-

ECAF, Gedenkm.:4ff de 6edcâ.t. <eldcrl. D.1. Oork. n@.182. v.spzza, Sz
'zf. m.Gnldcl.
D.1.b1.379.

(1) vAw spzEy,#f4l.m.Gelderl.D.1.b1.379,387. Verl.hetChron.Tiel.p.308. etvwx
x-urwEx in not.(c). Dexchri
jvervande OriginesC'
vlenlvrgïccein xwwszu Analect. T.111.
p.594,brengt,doch zeker ten onregte, hetgevangen zetten van den ouden Rgr:nrp op hethui:
S clfe ofR 6llin 1320.
Z

(2)v.spzEk-jInl.fnfde.
Sv'
#l.m.Geldert.D.II.bl.248.
(3)v.q
:'AE>,#ùf.m.Gelderl.D 1.b1.386.
(4)CItron.Tç'e?.p.309 etvz> tzErwzx in not.(â). PexTzpa ,Bint.Gelr. 1:'â.Vl. p.1* ,
en stlcnrEsnoasr.Gelders.fledcA-,B.5/1.b1.114, noemen in plaats &an den llœrvau Foodien van Bwren. Verg.hicrvoor bl.61.

(5)g.mEms,C'
hnrtnrb.r.Holl.D.lI.bl.206-209,263,2r.
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8:

burg , en naar uitspraak eeniger Edelen , trof Jonkheer RElxovn metdie stadte W zclt-1300. jaw

mondeeneverzoening.Hi
jbevestigpealt1eoudevoorregtenhaardoorzi
jnenvadergeschon- 7v.
ken,benevensdathareracci
jnsenenvesten,doch vernietigde aldenieuwegunstbriq-wjnTen,welke ZJ
;*vanzi
jnen vader mogtontvangen hebben,en waarondervermpedeljkma
jaj
an:
d
de vri
jstelling van beden,onlangsverleend,bedoeld wordt. Deburgerszouden hem
daarentegen , even a1s die der overige steden van Gelre, ter verdediging'van hetland

dienen,zonderevenweldaardoordeneed,dien zi
j den ouden Graafgezworenhadden,
om hem te ondersteunen, waar hi
j zich in ezgen peraoon bevond,telchenden,of
hierdoor hunne eerte beleedigen (1).Hetbli
jkthieruit,))datmentoeno0k wistaan
eeden en beloften leene staatkundige wendingtegeven. Imm ersdelrnhemscheburgers,
Plegtig '
aan den vaderverbonden, ontsloegen zich van hunnen pligt, door dezen alleen

tot'sGraven persnontebepalen,welke buiten de mogell
jkheidwas,dien tegenieten.
zjzagen derhalveafvantotzl
jneslaking metkrachtmedetewerken en den zoon daar13 v.
tnetedwingen (2).''0p debi
jeenknmst,weinigedagen daarnate#przlnabi
j Rhee- ma
Wi
nant
l
nen gehouden, nnderwierpen de stri
jdende parti
jën, onder verbeurte eener boete
van zesticnduizend pnnden Tournois, de beslissing hunner geschillen aan den Graaf
van Loden en zAx van #:w:g/vzn:>, Heer van Beaumont, welke beloofden binnen

veertiendagen te W ottdrzehem uitspraak te zullen doen (3). Nevensverscheidene zoo
Hollandsche a1s Geldersche Edelen en steden,verbond zich Zutphen nog afzonderli
jk
zi
gns 19 v.
t0t zekerheidvan hetverdrag;en RElxorn,naarden raad en pilzi
jnermoeder, w ju.
v
er
pa
ndde
a
a
n
die stad daarvoprmaand
onms,den Graafvan Loden,envan zi
jneraadslieden,
al zi
jng inkomsten aldaar, bestaandein visscheri
j,t0,
l,molen en waard (é). De zamenkomst werd teW o'
udrzehem tebestemden tjde gehouden,dochdeuitspraakbleef
.

tpen nog achter, ofschoon hier eenige Edelen , wegens hunne eischen op Jonkheer 6 v.
xzlxovn,verklaarden de uitspraak des Graven van Loh n en des Heeren van Beaum ontSlagtm.

na tekomen en voorden Graafvan Bolland borg tebli
jven(5).Debeidezegsmannen
konden vooreerst slechtsbewerken ,dat tusschen w lrI,
zx van Ih lland en den zoon des
Graven van Gelre een verbond van wederkeerige bescherming en onderlinge hulp tegen

elken vi
jand gesloten werd.))DeGraven van Loden envanIlollandmogtenmannenuit
#

Gelre t0t hunne hulp ontbieden. W lxztsx en xzlxovn zouden elkander schadelons

stellen, wanneer zi
j buiten de grenzen hunner graafschappen moesten trekken.
4

(1)NyHOI'F,Gedenkm.vïfdeGe#ci.r.Gelderl.D.1.oork.No.18I,bl.189.
(2)v.spu,,#,
'df.r.Gel#erl.D.1.bl.381.
(3)v.MlERxs,Jâlrfer:.m.'Roll.D.lI.bl.220-222.
(4)Nvu0l?
F,Gedenkm.vïfdeGedcl.v.Gelderl.D.1.oork.5o.185,b1.190.
(5)v.mnls,Cltqrterb.r.11011.D.1.L1.225.
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1300- Zi
j zouden nietgedogen,dat iemand uit hunne landen in des anderen lantl schade
1339 d
eed, maar zorgen, dat de zaken behoorl
jknaarregte afgedaanwerden. Dekooplieden zouden onverhinderd handelmogen drl
jven,mitsdetellenbetalende(1).'' Den10v. zelfden dag beloofde Jonkheer axlxovb,np raad derGraven van Koltand en van Loden ,
Slagtm .

1319 zl
jnen va(1eruîtdegevangenisteontslaan,en methem naarhidergoeddunken enbevelen tehandelen (2).
Erverliep n0g eenigen tl
jd, eerdeGraafvanLoden enze Heervan Beaumont,

ingevolge de overeenkomst,de zaak geheelten einde bragten. Dit geschiedde te Ut22v. reeltt. Hier werd bepaald, (fdat de Heeren van Lynden en hunne helpers het verLO''W-woeste slot D ullenburg wederom opbouwen,en de schade den slotvoogd w xrtEx den

m aand

1320 Cueer veroorzaaktzouden vergoeden. Jonkheerxzxxovp z0u zi
jne schulden aan den
Graaf van Kolland , aan de Heeren van K oorne,vanJ rkelen aan sxxox van W dnl/ldm
voldoen. Den onderdanen derHeerenvanK oorne,vanJrkelenvano'
r'
rovanW#zaerezl,

moesten de schade,well
te zi
j in den kri
jg tusschendebeideRElxovosgeledenhadden,
overeenkomstighetbesluitdesGraven van Rolland,den Gelderschen rentmeestersopgeven ,

om in viertermi
jnen daarvoorxergoeding te ontvangen;zi
jdie hqnne schade nietgenoegzaam kondenbewi
jzen,zoudenop hunncn eedgeloofdworden. Overbepaaldezoengeldenwegensdoodslagencnverwondingen,welkeindrietermi
jneninTielbetaaldmoesten
worden,zouden deGraven van Ilbllanden van Loden,ofdeRitlderG>:REAROvan Tengnae

gelen o'
rl'
o van Buren beslissen.W ALRAVEX van Benthem en dezi
jnenzoudenaande
heerli
jkheid van Gelre,vnorhetgebeurde teZoelen en teBommel,drieduizend,ende
Heeren van LL
jnden methunne helpers, wegens het voorgevallene te Jfeel, twee
duizend ponden Tournois betalen. VAx xlzxoxx moest tevens den Bisschop van Utreeht,
den Bisschop van Zuden ,den Heer zAw van Jlbzdfef:fzl en svsvEx nan Seltalkmï
jk
schadeloos stellen , wegens nadeelen hun toegebragt. Bovbzxvxzx van v/pezccr z0u

aan onuxlbvan Apdzv- en deingezetenen van Ilarderwk
jk zevenhonderd ponduitkeeren,dewi
jlhi
jzichvanhunnegoederenhadmeestergemaakt.DeBisschol)vanUtreeht
zou den burgcrsvan W agenzngen tweehonderd pond schadevergoedingvolt
loen. beHertog
van Btaband verzoendezichwegensdendood van I!>:xnRIK van WcAe&zl,welkeineen gevecht te J merongen verslagen en gedoodoas. Voortswerden allewonden , zonderdood-

slag of verminking; alle roof en alle brantl aAn wederzt
jden kwi
jtgescholden (3).''
(1)v.MlElls,Cltarterb.r.#pll.D.lI.bl.227.
(2)v.MlERls,Cltarterb.r.Holl.D.lI.bl.228.
(3)v.MIEBIs,Charterb.m.Holl.D.ll.b1.206-209. Yerg.v.spzz,,Ilist.r.Gelderl.D.1.
bl. 383-385, met wien wi
j dea overeenkomst, een jaar later stellen dan deorv.Mlgxls
feschiedt.
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In dien vreàe werd de stad Roerm ond ni< begrepen. Door zAx van Wdrgex onder- 13* -

steund,bleef zi
j in kri
jg metden Graafvan Ilolland,welke haar den eersten van
Bloeimaand desvplgendenjaarsteDordreeltteen bestand yergunde,çn eenen dag te
Utreeht bepaalf
le, om de geschillen teverepenen (1). Dewi
jlRoermond de zjde

1339

van Jonkheer Rzzxoco gehouden had, meent men , dat n0g andere redenen van verschilmet Ilolland bestaan hebben , welker beslissing aan den Graaf van Loden en den

Heer van Beaumont niet was opgedragen (2). Vermoedeljk werd GraafztElxoro,
overeenkomslig de belofte zi
jns zoansin Slagtmaantldesverledcnjaarsafgelegd,uit
gi
jne gevangenis ontslagen. Degeestverbi
jstering echter,aan welkeh'
'-bjtusschenj
pozen ondbrhevig was, za1hetspoedignoodzakeli
jk gemaakthebben,hem wederop
tesluiten. Althanseen ti
jdgenootmeldt,dathj in dertienhonderd twintigdoorzl
jnen
zoonin hechteniswerd genomen (3).Hetvqrmalteljk slotteAlontfoortwerdhem ten
verblijf aangewezen,alwaarh1
j t0taan zjnen dootl, naar rang en waardigbeid behandeld en vorstell
jk onderhouden werd (1).
Onder dqn bescheiden titel van:Zoon#e.#Gravenmcl Gelro,voerdenu JonkheerhEI-

xovp,diesindsjaren een gedeelte desoppergezagshadaanzich getrokken,hetbewind
over geheel Gelre. Het volk en de naburige staten erkenden hcm als R'
egent, en het

bll
jkt niet, dat sedert dien tl
jd iemandzich tegen hem verzetheeft, DeQraafvan j;v
.

Rolland, pelke voor wALRAVEX van WdalAez4 borg wasgebleven,stelde de sloten HerfstW
maand.

eerdenburg-,Zoelen enNek
j'erledeinzl
jnehanden(5).Zl
jne geschillenmetdegeesu ja2a
Seli
jken,betrekkeli
jkeeneschattingwelkehi
jvan hen gevorderdhad,wqrdenuitdenweg
geruimd. Reedsin dertienhonderd negentien wasdoor devjfkapittelen teUtreeht,
den Abtvan St.'ct/ltz' en de Kommandeurs van St.Jan en van de D uitsohe Orde

geklaagd,dathi
jhunne.goederen geweldigbezwaarde.Zl
jbesloten ditmetde geesteljke wapenen te keerte gaan,hetgeen hun echterdoorden Bisschopvan Utreeh,
t,
op strafvan den banvl
ek verboden werd. RElxovn beweende,dat de geesteli
jkheid
)o
te allen ti
jde schuldig geweest was, schatting van hare goederen in Gelre,tebetalen, beriep zich op den Paus, welke den Proost van Oanghrvg t0t sçheidsrpan ip

(1)v.MlsRls,Charterh.w.Iloll.D.I1.bl.256.
(2)v.splEl.Ilist.r.Gelderl.D.1.b1.385,
(3)'
W ltuztxrsI'Racrnzl'o:,p.584.
(4)Pownwrs,ffïdf.Gelr.zïâ.VI.p.191,201. Stzcnrsxuoqsr,Geld.Gedcâ.B.YI.b1.114.
116: Vz>tEEIJMIN ad Chron.Tiel.p.308(1).v.suEx,Ilint.w.Gel
derl.D.1.b1.387.

(5)v.MlzRls,,c/lcrfcr:.w.11011.D.I1.bl.243. PoaTzzrs,Ili&t.Gelr.Zï:.YI.p.192.
v.stlcllrEslolks,,Gelderd.Gesck.B.$/1.b1.11j,
11 OVEL.2 sTrx.
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13
10
30
39 d'
ex zaak kxoande. Bock hieNo '
kwam niet,'
d'
e<Jlmen vederzi
jdsbeslnet,ziek
an* de >itszaa.
k 4a11den Bissckop van U'
tr-ltt,van den Ptcxtx n J.rl#:- en den

Ilee ve K
'epzdl1ë cntlerwerpex. leze geschiedde '
op eenebi
jeenkomstle Newde
W10v.tega overR, ,waatxzlsoco, veleGeeleli
jk.
en,Baroxen,Ritldea '
ex slildkha-

n- pen Aegeuwx r:ig '
waren. asxxovo moestde afgedwongen scsxtting lerwggev:h, enveo
mai
and
$
.
1320 miuderd ,
eiks regt in hetvervolg. m. b
'anveuissen daarentegen wert
len'
opeheven(1).
(
> i
geed
'e verstandhouding tusxhen w zxzLzx 111 t* xmxorn wer: tlc@r *en verboM
16v. le W ree/tz gesloten, uog meerbevekigd. Beiden verpligtt- zich daatbp
''1< AederGrasm.

1322 zi
jdgcàebeschee g,beimel'
y'k en own'
b&ar,'
tegen :1k, en welop kostex Mesgentn,
die.
bllp begeere .Xxrlorozou Khterve- kosnd bli
jvenvau aanvallenderwi
jzelegen
F'
Iao deren de wlpenen sp le vatlen, d0A zi
jnen onderdanen werd'vergund'
den
Graéf van Kolland le dienen (2). Hieruit onterootde eastemmigheid met'
pelke
de beide Graven '
bi
j het verkiezen eens nieuwen Bisxhmsvan Uleeolkthedeltlen,
waardeor zAx van Df-lt0tdie waardigheid verheven we< '43)
t. lng-plge h,etver*.

drag , blee?
f w*IJ
LIX n%t in gebreke xvrxovo i.
n den Xlmstee n mbrlog ,'
welkt om
tlign C
ti
jtll
begonnen <as, teo dersteunem Ksscko'p sosxw xyx 'van M unwtc Llmd zieh

4e oe enigbe4en.
, welke Gdre versckeurden l
ten '
nutte gemaakten W edevoort ver-

m%'stee,d
' '
@p wélke hegrlù'k%ei;de'
Graven vanGelre'eenigeregt- .
meeuden te bezilenenwaaToverzi
jz
dikwed in'
twistmet.
delunsterscheXi
jtervesten gewee. vaten.
R'
pxsovo had bi
j,de &'rstelling de'
r binnenlandschevugt,dewapeneu kgenden Bis10v. SckoP opgevat, wi* '
w ILLE- III, qls vriend en bloedvfrwant desR'
egents van Gelr:,
Zomer-

maand.in '
eenen Wief'
.
uit Rergen .
ï4 Il'epegottme%4,'
den '
vrede Nzegde (4). WrWep:e
8v.

wertl xdox hzlxovp berove'd , en te Boreke '
viel een hevig gevx ht vogr, '
waain

ovstm zesen tacktig t
G lderseheAiddçre en schildknapen sneuvelden. De'
vre;e,welkr êoor
1323 tusxhenkomst der oraven vau Gwlzk en van den Berg gesloten wertl, was vu

geen langen duurdewi
jl'
men xindt, œbql de B
'isschop vRn Muneter kœt'
dalraa domv
denGmafran der Alrcà bi
j den #Jp&gevangen genomen wer; en Zch voor zwaar
gel: xeestlosknepen. Hij kernam Bredevoort en verwoest? een gedeelte van '
Gelrw
1324 te vuur en te zwaard. Heviger ontbrandde nu de kri
jg. Rzxxovp, ondersteuntl
.

door zAs , Koning van Bohem e, '
de Graven van F laanderen, Eolland, Wrrpt'
.
œ.

(1)v.spwxl,Ilist.r.Gelderl.D.1.b1.410.
(2)v.xxzllls,Charterh.m.11011.D.ll.bl.278. GraafwlttEx,dieianste Utreoât%&s,zow
(zeerouwarschi
jnljk)zich'
den vorigca dagnoginMiddelbutv bevondea hebben, vok.Oszekereu
bricfvan kpi
jtschpldingaldaardoorhem gegeven en tevinden bi
j v,xlxl
us?t.a.pl.b1.277.
(3)Ziehicrvoor,L1.6I.
(4)y.XIERIS,charterb.v.Iloll.D.II.Jal./3.
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.an 2- M o ek, filflik eo Bzerg ,ep de Bissckeppen xaa LG k en U..
treoht', tvvk v tD001339
O n leger vu zea.
nduit
zx tl ruiters en een n/g veel'grooter aantal,veelknechtea ia,
M wngtextayd. Bi>chop Loazw wx,versierktdoor debenden desBisschop!vav 0- , g,
tler Graven nan der f@y:,.W alhk en Sezw, benevensees wl
mi
jken hoepFriezen,
.

.

lfeœen,TbxrizversiFrankea esanderen,gingenxersclzrokkenloveelmagtigervi
jand
to1 Kneneld.te gemoet. Hier seheen een beslissende xeldslag on,
vermi
jdeli
jk toen de
Graaf 4> Ilolland , om meeckeobloed ie sparenj êfn Koning van #J,
#:>e overreedtle > t hem toz eene v'
exzeening mede te werken. 0p aa drang d
,er beide

Vorsten, beslelen de stri
jdende p,artjën het geschil aan :
1
,e uitspraqk van twaa;
scheidslieden, zes van iedqre zi
jde te benoemen.,te onderverpen; en indien.deze
tAI
'
et kqnélfn overeenko> n , z0u de K sschop van Utreqht, als'opperste sckekkman , 1v.
h
rfstet pleit keslechten.
. m legers gingen kieyop uiteen ; en axlxtyro vergezelde den He
maand
.

GmJ van Ilglland naarKennemerland enin &x #ccp (1).
1324
9e verzoening wasechtervan weinigvrucht;devi
jodèli
jklwtlen tluurden voert,en
tle sch.eidsm&ae n keqden tet geen besluit geraken. De Bksehop vo Utrecnt,wien
de zegslieden des Bislchops van M uu ter ,tev verdediging vaa de regten llunlles mees-

tersgeschreven hadden, moest derhalve nitspraak den. Hi
jbetul
kde, dathem (1e 2z-.

bewi
g
.
zeasîetduidel
i
jkgencegwarenf
.,regt'tesprekenenxermxpde,dezakeninlvaa
dna-.
tlerminnebij teleggen. Hi
jmaaktesleehtseenige akemeeqe bepalingen betreFende
tloodsl
'agen , gevangenen , en verbenrd verklaarde goetleren,;en wees het lzui,Bvede- 3 v.

wparlmetdepmliggendegraehten,djken eawegen aan,Rpzsolm toe,wehe daarvaerSlagtm.
den Biochnp vaa Muwster vi
jfha/,'
erdmark voldeen zoude (2). > ch xElxovonam
bkrin geen genoegen. Hi
jvattede wapenen wederep, verwoestte Freden en teb- 3 v.
Loa
uud
wterde het Xunstersche grondgebied tloer braM , rqof en moort
.. Bissckop x,ohxw.
l
T.
lx ma
.
hief over deze geselddadigheden luide klagten aan , en l sch,
ukigd.e den Gelderxke. 1325
Regentvan zoen- en eedbreuk. Ten bewi
jze zi
jpezvreolievende gezindk? eckter,

sleeg hi
j ltzzworn eenm zamenkomst aan tle Z.
zre z-Arugge
:,tuocb.
en Fredè. en
Groenlo,vonr. Hier onderwierpen beide parti
jen zich aan hetzeggen vanBurge- 5v.
Bloeim.
meesteren enRaden van Keulen, of zi
jaldan nietverpligt*waren, zich aan deuitspraak des Bisschops van Utreclt
t te houden. goch oak dit bleefzx der ïemlg. Nu 26v.
Nk
Zomerwerd de tusschenkomst van eenige Graven ingeroem n , welke den laAtsten van Herfsl- maanl
l

rRRand te Keulen zouden'vergaderen, terwi
jl intusschea een wAmastîlsuutlbeagl4
werd (3). Nietvoorhetmitlden desvolgenllenjaarskwam des'regegeheelt0tstandy 28T.
Zomermaand
1326

(1)v.spzEx,Il%'
st.r.Gelderl.D.1.bl.396-399.
(2)vz> spAxw,Ilistorlk rcl Gelderl.D.1.bl.399)400.
(3)PowTwwrs,Ilist. Gelr.Lib.Vl. p.195, 196. Stlcxr:zpnasz, Ge/gcrzc/l.Gesclt. :.yI.
b1.115.v.>InIs,Charterb.r.Holl.9.11 b1.355,
12 +
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11
30
33
09-toen RElxocn zich verbond , de voorwaarden der overeenkomst, door den Graafvan

Klee
f enden Domdeken van Keulen tusschen hem en den Bisschop van M uneter gesloten,tezullen nakomeh. Hi
jdeed uitdien hoofde,ten behoeve vanhetstiftMunJ'fdr , afstand van het huis, eregt en heerschap van Berm entvelde. Dgarentegen

behield hl
j in eigendom het slotBredevoort met grachten en wegen; en in pandschap degeregten van W interewl
j'k, Jalten en Dinœperlo,onderbelofte van al
de Wunsterschen , altlaar goederen bezittende, in hunne regten te handhaven en te
beschermen. De brief is nevens REINOUD, door de Graven van Kolland , Gulik ,

Kleef en Meurs,en doordesteden Z'
utphen,fz?zzzl:rï:,Jrnltem enGroenlo,maar,
hetgeeninderdaadzeldzaam is, doorgeen derGelderscheEdelen bezegeld (1).
Ondertusschen was Jonkheer Rzlwovo t0t den ridderstand verhevenen hadbi
jdie
gelegenheid van de stad Jrnltem een vereerend bewi
jsvan deelneming ontvangen;
doch waarin dit bestaan heeft, isonbekend (2). Kortdaarop besliste hi
jhetgeschil
tusschen den Bisschop van Utrenltt en zw Eozh van F :-@zl:zl over de geregten van

Kreesuh'k enNierraart) en in hetvolgendejaar,opverzoek vanGraafwzzzrsxlI1,
den twisttusschendien Kerkvoogz en den Heervan Keppel(3). Om dezen tl
jd verpandde hj totaoossing van eenigeschultlen, den tolteLobedeaan desteden Zutphen,W lgdnfng:s,Ilarderwl
j'k,Elburg en Ilattem )dnch zagzich weldraweder
genoodzaalkt, gelden van den Bisschop 4an Zuden op tenemen ($. Ongetwi
jfeld za1
de bekrompen staat zjnergeldmiddelen invloed gehad hebben ophetgeschilmetden
Graaf van Kleef over den bruidschat zl
jner zusterXAROARETHA, hetwelk eindeli
jkdoor den Graafvan Loden geslistwerd. Tegen eenjaargeld van driehonder; xi
jftig
mark deed M&ROARETHA afstand van alle aanspraak op Gelre (5). Laterwerden de
zav.verschillen overde voogdi
jA'an Jfezetusschen Gelreen Kleef, in der minne bi
jgeoogst-legd,endezeheerli
jkheid,hethooge,geregt,deklokkenslagen hetgeleide op 'sheemaand.
1326 ren wegen aan Gelretoegekend (6).
9v., Kort na deze overeenkomst stierfGraaf Rzlxovo I in zi
jnen kerker, het slotte,
Mrijn-

lnaand.

-

-

(1)v.s'ux,Hint.<.Gelderl.D.1.bl.401,402.
(2)Nvnou , Gedenkm.vïfde Gedc/l.r.Gelderl.D.1.oork.No.199,bl.200. Debriefi.
van den 6 van Grasmaand 1324.

(3)v.MlEAls,Charterb.w.Iloll.D.II.b1.342,371.
(4)v.spux, Hist. r.Gelderl.D.1.bl.403. Verg. xvsoa , Gedenkm. ffff de Gc4ci.v.
Geldert.D.1.oork.No.186,bl.192.

(5)svsoz?F,Gedenkm.lïfde Gesch.p.Gelderl.D.1.oork.No.201jbl,201-204.
(6)v.spzEx)Ilht.r.Gelderl.D.1.bl.103.
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Montfoort,naeeneregering vanbijnazesenvt
jftigjarenvan welkehi
jdeachtlaatste1300b
1339
uiten bewind had doorgebragt. Zt
jn eersteechtmetERMOARBEvan fï-â?
e
fr:,was
kinderlnosgebleven; uitzi
jn tweede enlaatstehuweli
jk metMAItI;AAtET>IA van Flaanderen, velke hj insgell
jks overleefde, ontsproten behalve Rllxorn, die hem opvolgde,n0gtweezonenGvzenFILIP,welkein jeugdigen leefti
jd zi
jn overleden,endrie
dochters,MAROARETUA,gehuwd aan den Graafvan Kleef,Fll-lppEen ISABELLA,welke
den geesteli
jken staat omhelsden (1). De hardneklkige oorlog metBrahandoverhet
bezit van Lzmhurg, en zi
jne kri
jgstogtenin Flaanderen en eldersverwierven hem
den naam van denStril-dhare)maarhj streed metmeerdapperheiddan geluk. Zi
jne
heerschzucht enverstandsverbi
jsteringhadden den staatvele rampen berokkend en onder eenen drukkenden schuldenlastgebragt. Dooraankoop en verdragen waren zi
jne
bezittingen eenigzinsuitgebreid;o0k bli
jlkthet,datveleEdelen langsden Rjj'n en in
W eetphalen zich a1sleenmannen aan hem onderworpen, en antlerehem aanzienli
jke
goederen in leenopgedragen hebben (2). Onderzjn bpstuurwashetaanzien derstede
'n merkeli
jlttoegenomen. Groenlo,Jrnhem ,Ilardermù'k,E fâl
zrg,Doenhura,
Doetiehem , Loeltem , Kriekenbeek, Neuetad, Montjoort en Gent ontvingen van
hem nieuwe voorregten , of werden in de oude bevestigd. Goeh', W agenzngen ,

B om mel en Staveren op de F:IMI
': verhief hj t0tsteden (3). Deoprigtingder
laatstgenoemde plaats tot eene sta; is echter nimmer ten uitvoer gebragt, en slechts
haarnaam isnog overgebleven in het tegenwoordig landgoed Staveren, gelegen in de
gemeente Ermelo,nietvervan Ilardermù'k (1). Men roemt 'sGraven milddadigheid

jegens dearmen, doch beweert, datzi
jne giften aan degeestell
jkheid daarentegen9
hetgrafeli
jk huis en den ingezetenen onaangenaam waren en mogeli
jk welalseene
bi
jkomende oorzaak van zi
jnen valmoeten beschouwd worden (5).
Rzlxoub 11, bi
jgenaamd deZmarte,nam naden dood zjnsvadersden Graven titel aan. Hi
j was gehuwd met sopulA,de dochter van FLohlsrEltl'Hovo,Heervan
(1)Chron.7'
z'
c/. p.310. PowTlwrs, #ïdf. Gelr. Lib.VI. p. 101, 1â8. v.stlcuTgxucxl:,
Geld.&:dc/l.B.YI.b1.116. v.spzEx,Sïdf.r. Geldèrl.D.1.b1.104- 407. Inl.fpf de #ï4f.
e. Gelderl.D.lI.bl.248 252.

jk wVHOFF,Gedenkw.vfldeGesch.
(2)v.spux,Hist.r.Gelderl.D.1.bl.412-414. Vergeli
w. Gelderl. D.1. Oork. N0.50- 52, 55) 70- 72, 80, 81, 98,106,110,123,126,131,
152, 162,163.

(3)NYHOFF, Gedenkm.vi
rfde Gescb.r.Gelderl.D.1. Oork.No.53)132- 134,138- 147,
165- 167. v. spzEx,Ilist.w.Gelderl.D.I,b1.416- 423.

(4)NvlorF,Gedenku'
.vïfdeGcdc/l.w.Gelderl.D.1.Oork.b1.51(1).
(5)v.spwEx,Hist.,..Gelderl.D.1.b1.462. Xen vergeli
jkehiervoor,bl.79.
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> M eeltel.n, wier pslack in lui
starvan av dpm - 1nietGtzi
jc kendeqyexuea,
1339
.
oRar welke bem in.hetbezitvan gv tegoetlefen en schwttea steMe,wlurmedebj
zi
jne schiden vereeafle,n''c verpande sletem en tellea inlœte,en uitgestrekteheziuingen aankoeki. De rjkdom gafhem aanziena V- ten nntzagen llem eo zochtea
zich met hem te verbint
len ; zels een groel appta) uitl- msche Heeren en E4ekn

telêeh1
jonderzi
jnewlnden en leenmannen (1). Hel mœtttevhal'
vevreemd xeerkn26v. men, dat bi
j thans dea burg e.
a hetland van Mentlanrtun den Cxrwq'
fvan Guizk
Lentcwaalfduizend pondeo,die hj kem schuldig was,verpaMde; en tlathi
jvee#tig
maand.v*rt

1327 duizend

pontlen vaa den tafelh.eatler zA> vAx xuzp e- m,waarmoorzi
jnestetkn
bo'
rg bleven (2). W elligtmoesten deze geldea strekken,om den togt van Kei4vl%onswlzK naar Ita:
liè'bi
jte woneu, waartoekp
'',als.een vxrnum li4ldesRi
jks,wRs
nitgenooiigd. Xen heeh beweerd, dathi
jaan helxerlqngen desKeizersgqhoqrgJ,
met de Graven van Gslik en Rerg nevens vele Ridtlers over d: J lpen trok , eu (le

keizerlt
jke krooning te Rome hi
jwoende (3). Het is echter zeker, dat s>ayol;l,
even a1sde Graaf<an Rolland,hetbi
jêqn goeden willietberusten, tenmiqueiudien bj wich nog den zestlen xan lzouwmaand in Gelrehevonden heeft,toen deKei1:28 zere; dagen laterte Romegekroont
lweul(1). Op dea eerstlnoemésen daggafhj
nnder medezegeling van MARCAyAITnA van Gel'w , vaR wi
p'e gemalin xlplllx xvœl zi
l'ae
beide zm ters en eenige Edelen ,een le dregt aan de ingezetenen van h.
etlandtvgzèder'

Feerw- aan deMaa&(5).m ntweedenvan Sprokkelmaodverleendehi
j,nqvensdcn
Graafvo Kleef,djkregten aan deLi
jmers,en wasden achtstenvanLentemunilteNi
jw g:o(G),.Xenmleterkennen,datditalleszi
jnentogtnaarItalintameli
jktwi
/'elacktig
maakt. bietwjfelwordtverslerkt,dewijlom dien tvtl een kevigetwistontslaan wa:
tusschen de Luiksche hzrgersen honnenBi
ssckop,zi
jnen lledverwam enveytrauwâea
vriend, wien hi
jondersteunde,hetgeen deverbittering ;er kuikvnaarshatlopgewekt.
*

.

..

.

(1)Pownwrs, Rist. Gelr. .
ôz'
,
â. VlI.p. 209. Sucsuxuoasz, Geld. Gezci.B. VII.p.119
v.s'u l,Rist.v.Gelderl.D.1.b1.354,390,453.Inl.totde S ùf.m.Gelderl.D.lI.bl.253.

(2)v.spzxx,Ilht.r.Gelderl. D.1. bl.453. Nvvo>'r, Gedexkw.xïfde Gedcl.r.Gelderl.
D.1.Oork.No.208.

(3)Pexuwrs,Hist.Gelr.Zi:.Vli.p.210. StlcuTzsuols:, Geld. Gesclt. B.Yll. bl. 119.
v.spzxx,H ist.w.Gelderl.D.1.bl.456.

(4)W llaxtm;saecvqzToa,p.œ5. Verr.hiervoor,b1.43,I4.
(5)NvuorF,Gedenkm.vïfdeGe&ch.r.Gelderl.D.1.oork.Nn.220,bl.D3. Verg.v.syzE,,
slàf.1,.Gelderl.D.1.b1.4* ,457.

(6)v.svzEx)Sïdf.r.Gelderl.D 1.bl.157.
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Ki
jvïelendanwkinGelr,
e.
,,21.'
1 vuurentezwaarflve- xstende,entRssleneenekleiu*1%
#uu (ozlluia)
.den ayg.g,,
om 1339
, aau. Rzzxgrs vtrzam:l& cY. gretuutal,
K4eleh biJ
.

halr te ontzeuen. > maqrschalk w lmx.zx -

R r- klwret ve rde ket bevel ever

de voorbnede;z
hi
j vid v t eene àleine beade mp den vi
jandAqn,maar-eu>elxle
véir dat (Ie Gmaf htm metW
't leger te hulp
. kontle:Ivl
.'ngen. Nabj#l:M :viel
tcn een hevig g.
eveckt voorJde Luikesaars,Nmeteene bea1 Btabandbrsvereeni# 24 v.
.

w

en zneer dan twà tig dazizend oan <erk , werden 4- r xxl- ol ,41e slechts twee tlui-Berlstmaand

zepd gewapenden bi
j zich telde, ten eenenmale geslagen en >etacbterhkng vAa 1as
c gen , '
naar ae ea n >a vier daize d dx den , en vele gevaagenen , op de vlugt

gvjaagd (1). A n '
vtrwalt,.
dat4e e utgevaauea (n- bardûe)'
eflangekanonuea
pœrpentinqe)
..
4 welke 4e ,
Bi- lop van Luik in dtzea slagtegen zi
jneonderdanen
bea' , deoverwinning besl
isten (2). Vitden ge- akteu e
bwiten hetlosgel; (lergevaap nen , verstevkte en verbetertle xxlsovb zxi
J'e sloten en bulen;@ok stichttb hi
j,
ter veizoenixg van het Rrgoten Hoed,h:tàlaoster Mmtœtlkkt
gizen bi
j Jew&e-.
,

.

m Nissckop en het Kapite van L# k M eenden lem , tot h lo- ing der bewexue
hulp , met de stad M ,
echelsh en ondersckeidene auo re N tleren , welke de Graafvan

Eollan'
d v4r ee ge Aren aqu zlk gebr/tll? ,,e c Tetband,datwiju schoonvaderEtolls Bzhmuor'
r,deze van h- in achterleen zoude kxden (3).
#
N0g v1rLden tuikschenr
kTijgstogtwas zeG- T metDevtntw in twi. geraakt9
wflke vermeedeli'k in tler min- verefend werd, doch duidelù'k den invloetllan**
toont, welke RElxovo in het Stlkht-bezat, t
laar een edeelte van het bisdx Kgne
zi
.j
de'
tegen Deventer aankleefde (4).llj slo0tvervolpnseen verbond vzn vrieomchap 14 v.

en wederz#s
'' che lxerming.metden'Graafvan '
G4llk (5).W arentegen geraakte #@Slage
met destad Zutphen in onmin overzi
jn geregtaldaaren hetaanstellen van schepe.
- 1: v.
nen. De beslissing des geschils werd aan acht Edelen overgelaten , pelke op eenen Zomermaand.

bepaaldeudaguitspraakzouden doen(6). De uitslag daarvan isonbekend;doch in het 1329
vdlgende jaar verklaarden de regering en gemeente van Zutphen,datzi
j,betrek- 4 v.
Bloeim
1330

(1)WztHztxrspapcrRzrpA,p.687.Ckron.%el.p.321.Polnàrs,Ilht.Gelr..
ôz'
â.VI1.p.211.
A
(2)Een ongenoemd dcirg'tler,doorpoiTzwts,Ili&t.Gelr.Lib.YH.p.:48,aangehâald.Vergeli
jk uw spzEy,Riat.m.Gelderl.D.1.b1.460,461.
(3)Paxxzla ,Rist.Gelr.fïl.V1I.p.211.SucnnwHoasT, Geldersch.Gedcâ.B.Vll.b1.119.
(4)Verg.hiervoor,bl.68.
(5)Hvxol':,Gedenkm.xïfde Gedcâ.t7.Gelderl.D.1.oork.so.225,b1.245.
(6)Xyxaa ,Gedenkw.vïf4e Gesclt.m.Gelderl.D.1. oork.Xe.R?A.
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1300-

jksche aftreding der schepenen, te zamen overeenge1339 keljk de verkiezing en jaarli
komen waren (1).RElxocn bevestigde daarop de stad in hetregtvanschepenentekie7 M. zen
Hooim ,en gafhaarhetgeregt, uitgezonderd hethooge geregten datoverzi
jne eigen1330 hoorigen,welkealdaarwnonden,en overde vreemdelingen. 00k zi
jnehovelingen en
die t:t zi
jn hofgezin behoorden, zouden aan hetregtsgebied derschepenen nieton.

#

ll1
v. derworpen zjn (2). Hierop verklaardedestad Zatphen,datde vrjheid,haarbi
jde
o0
oim.
handvesten verleend, niet tot nadeelzou strekk-en van 'sGraven heerli
jkheid,bezittingen en geregte (3).
De r0l welke RElxocn om dezeu tl
jd in de Stichtschezaken speelde, isreedsvermeld geworden (1). GraafwxlalzEx IlIvan Ilolland,metwien hi
jhetwereldljk gezag in hetbisdnm deelde,washem behulpzaam geweestin(Ie vereFening zt
jnerverschillen met deq Heer van F oorne, burggraafvan Zeeland. Deze had ten behoeve
van den ouden Rzlxovn ,weleer eenen qtogt in Gelre gedaan , en Zutphen en Ilar-

derot)'k veel schade toegebragt, weshalve hj bl
jden vredegenoodzaaktwasgewor5 vy den ,schuldbrieven aan die steden te geven. YAx vooasz had echter o0k eiwken op
lopr de tulschenkomsl des Graven van Kolland geSlaitm.den graafvan Gelre, welke nu (

regeld werden (5). De oneenigheden metKleef overhetRt
jk&wald,die bjnazoo
oud waren als de beide graafschappqn zelve, werden mede kortdaarna door den ver-

kopp van hetwoud deKelkt,alseenvrj eigen goed,en van het Overmald en Ne22v.dermald, a1s ri
jksleenen, door den Graaf van Kleef aan axlxovo uit den weg
ll
1o
3o3ip
1 ïerxjmd (6),
Inmiddels was de Gravin sopnxA den derden van Bloeimaand dertien honderd negen

en twintig nverleden en te 'œGra'
vendaalbegraven (7). Zi
jhadgeenezonen,maar
@

(1)SslcnTzxloxsT,Geld.G.edci.bl.567. Verg.wvH0FF, Gedenkw .uitdq Genclt.r.Gelderl.
D.1.Oork.No.232.bl.250.

(2)StlcErzxloRs;, Geld.Gesclt.bl.566. Verg.wvllol
?r, Ga#e>i-tr.uitde Gedc#.m. Gelderf.
D.1.Oork.5o.236.bl.251.

(3)Nvnelœ, Gedenkm.vïfde Gesclt.w.Gelderl. D.1. Oork.No.251. b1.237. v.suEx,
R ist.r. Gelderl.D.1.bl.462.

(4)Ziehiervoorbl.68 71.
(5)v.xlEAls,Charterb.m.'Roll.D.111.bl.505.v.spzE:,Ilist.r.Gelderl.D.1.b1.I69,470.
(6)Nvllo..
r,GedeMm.v:lde Gekch.r.Gelderl.D.1.oork.5o.2J1.bl.259-265.v.sI'zzx)
Jlist.m.Gelderl.D.1.bl.470.

(7)Chron.Tiel.p.323.

'

D E S &*I D E R L I N 1)S.

lierdochtersnagelaten,tweevanwelltemennaderzalleerenkennen(1).ThanswasRzlxouo13
10
33
09
bedacht een twecdehuweli
jk aan tegaan. Hj zond derhalveeen plegtig gezantschap
uitoTTo van ffl,
fïi,xzlxovp van fp:z'
toj-cà,Proostvan St.Pieter te Utrecltt,en
zAxos van Mierlaer,zi
jne Raden, zamengesteltl, naar Engeland om voorhem (le
hand van ErEoxoRw

,

20v.
zuster des EngelschenKoningsEnvwao llI,te verwerven. Dege- wj
u-

ZQnten traden in nnderhandeling metde Raden desKaningsen hethuweli
jksvertlragma
13
a3
n1
d.
werd gesloten. RExlouo zottaan zî
jnebruid eenejaarrente vartzestien duizend ponden Tournoisverzekeren en hiertoe deF :ll/zc:voor veertien duizend,en degocdercn
van E l&t, Gent en Jngeren voor twee duizend ponden verbinden. De kinderell

uitdithuweli
jltmoesten alzi
jnegoederen erven,behoudensdenli
jftogtaan ElzEowost
toegekend en de li
jfrente van tien duizend Tournoische ponden, welke 11i
j zi
jncr
tlochters uit den eersten echt toewees.

De Koning
l schonk aan Zl
*l
*ne zuster eenen
A#

bruidschatvan tien duizend ponden sterlings,voorwelltedekoapliedenderXaatschappi
j
Bardorum van Floreneeborg bleven. Hi
jzou daarenboven vnorde kleederen en tle
stofferingderkamersvanEraEowoRtzorgen,endeprinsesopzi
jnekosten,wellteopdtlizcnd
*

y

ponden sterlings berekentl wertlen, den achtsten van Bloeimaand aanstaandc naar Slui&
fzl F laanderen laten geleiden. Reeds tc voren had Keizer roorw zzK :an RElxoro
vergund , tlat de kinderen .uit dit huweli
jk ontspruitende, hem in hct bczit van

destadendenburgvanNl
jmegenmetalleswatdaarbi
jbehoorde,zoudenopvolgen,geli
jk
de Bisschop van Utreeht hem dit met Letrelklking t0talles wat Gelre van het Stieht il1
leen hield ,belooftle. De llertog van Braband en de Graafvan Ilollandwaarborgden

denakoming derhuweli
jksvoorwaarden;en de gezanten beloofden 'sGraven bekrachtiging en de opene brieven van al de Geldersche Baanderheeren, over de erfopvolging
der ltinderen over te zenden. Be dnchters uitxElxovos eersten echt, wellte zich met

een jaargel; moesten vergenoegen,werden hierdoorgeweldig in hareregten verkort.
Immersin hethuwell
jksverdrag metsopnlA,dcorde Geldersche Edelen en steden bezegeld, was bedongen, dat Gôlre aan niemand anders z0u komen dan aan kinderen

uit haar geboren (2).W einig dagen nahetsluiten tlervoorwaarden werd,in naam 24v.
van Graaf xElxovn, hethuweli
jk inEngeland voltrokken (3).ELzoxohx begafzichW iJ-nm.
în hetbegin van Bloeimaand naarhetvasteland,en hethuwell
jksfeestwerdmetveel
(1)v.spzzx, Inl. tot deSzdf.p.Gelderl.D.lI.b1. 258-264. tint. m. Gelderl. D. 1.
bl.463,464.

(2)Ppxrzxrs,Sùf.Gelr.Lib.Yl1.p.209,246. StxcllrExutlRsT,Geld.Ge,c/l.B.V1I.bl.119.
NTHOFF, Gedenkw.lffde Gedci.p. Gelderl.D.1.Oork.bl
.265 (3).

(3)NYHPF:,Gedenkm.vïlde Gegch.g.Geldcrl. D.1. Oork.bl.263- 273. !'.gpzxx, #ùl.
v. Gelsderl.D.1.b1.471,472.

II. psxt. 2 sTrx.
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13
19
30
39 pracktteN'
jt
megen gevierd (1).De echtverbindtenismeteene zusterdcsKoningsvan
E ngeland was voorzeker meer schitterend dan die met de dnchter van eenen Heer

van Meehelen geweest was;ook heeftzi
jnp devolgentlelptgevallen van Gelreeenen
beslissenden invloed gehad. RElxoro geraakte door haar aan betrek-kingen , die hem

in oorlogen wikk-elden,even nadeelig voorhem zelven a1svoorzi
jne onderdanen, en
welke de schatten ,de vruchten van den uitgebreiden hanzel desHeeren van M eehelen ,
aelkehi
jdooreene vroegere vereeniging aan zich had gebragt, ten eenenmale ver-

slonden (2).
9e ri
jkdom van den ,Graaf had echter, naar het schi
jnt, reeds dcsti
jtls eene
gevoelige vermindering ondergaan. RExxoro althans verleende, om zi
jne inkomsten te vermeerderen , den vreemden kooplieden , welke onder den naam van Lom-

Alrdi, Caorcini, Jorzfnf, Bardonz en dergeli
jke zich in maatschappi
jën veN
reenigden en (1oor geheel Europm handel dreven, ook in zi
jne staten onderscheidene 4oorregten. Deze handelaars vestigden zich in eene bepaalde stad , om aldaar

onder bescherming van den Vorst,welke a1shi
j geld behoefde tot hen zi
jne toevlugt nam , hunnc zaken te verrigten. Het oprigten van wisselbanken cn de uitvin-

ding van wisselbrieven, zp0belangrjk iopr het handelsverkeer, is men hun verpligt. Daar zi
j zich echter aan woeker schuldig maakten, werd weldra de naam
van Lombardiërs en woekeraars geli
-j
kbeteekenend,en ip demeestegewesten moesten
terbeteugelingvan hunnen woeker,maatregelen genomenworden (3). 0ok Rzlxovn,
tlaardeondervindinghierxan overtuigd,hadtienjarengeledenverboden,geldvanbenop
tenemen,enomtrenthetverpandenvangoederen eenigebepalingengemaakt(#).Than,
echter hadden de Lombardiërs in onderscheidcne Geldersche steden , huizen van den

Graaf,voorskelke zi
j,zoowelal,voorde vergunning van vri
jte handelen,hem jaarL8OUWv.- lijks eene
be
p
a
a
l
d
e
s
0
m
o
p
b
r
a
g
t
e
n.
Ond
e
r
a
n
d
e
r
e
n
g
a
f
h
i
j
aan eenige dezerlieden
.
.

maand tegen vi
lftig ponden Tournois in het Jaar verlof, om veertien J.aren binnen Bom mel
1332 te wonen

te wisselen en koophandeltedri
jven,onder.beloftevan geeneandere Lombardiërsaltlaar te zullen gedogen. Eenige Edelen in de stad Bommelwaren hierbj
'sGravenborgen en onderwierpenzichaan de kwi
jting,indien den vreemdelingengeen
wonrd gehouden wierd. Nog uitgebreidervoorregten outvingen in hetzelfdejaar de
Lnmbardiërsin de stad Gelre,welke jaarll
jksden Graaftachtig ponden moesten op,

(1)llrltlxtxrs'ApcrxzToA,p.718.
t:)lrerg.v.svwzx,lli&t.m.(ielderl.l).1.bl.471,673.

(3)v.splzx,llist.r.(ielderl.1).1.bl.471.
(4)?ôszlsvg,Mt&t.6elr.ft,l,$71-p.193. SucnTzsuossz,çeld.Gezclt.n.5'1.b1-114.
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brengen. De Graafvan Kleef,diensbroeder zAx,Domdeken van Keulen ,en dere-13
10
30
39
gering derstad Gelrewaren hiervanborgen (1).
Tot deze vergunningen za1de onrlog van Frankr%
jk tegenBraband,in welken
sslxovo gewikkeldwerd ,veelhebben toegebragt. ROBERT van J ?-l/z-', uit hoofdevan

een geschilmetzi
jnemoeixAcll'
rEso'overhetbezitvanhetgraafschapJrtois,waarinhi
j
te kwader trouw had gehandeld,uitFrankrl
jk met verbeurdverklaring zi
jner goederen gebannen, had eene toevlugt bi
jzi
jnneef,den HertogvanBrahand,gevnnden,welkeweigerdehem aan denKoning van Frankrq'k uitte leveren.DezeVorst,
hierover gebelgd,sloot een verbond metden Aartsbisschop van Keulen en deGraven van
Gelre en Gulik ,welke hem tegen ltovym'
r'
oan zrlpfœ en 4en Hertog van Brahand
beloofden ; elk van hen z0u daartoe een bepaald getalgewapende mannen
onderstand
.

ter beschikking en terbezoldiging desKoningsstellen (2). Methenverbonden zich
de Graaf van Luzemhurg , Koning van B ohem e, de Bisschop van Luzk , de Gra- 11v.
:loeim.

ven van Lo&,van Eu ,en van Namen,de Heer 4an Beaumont en GvIvan Namen 1332

tegen den'Hertog van Brahand,wien zi
jgezamenll
jk den oorlog verklaarden (3).Bi
j
hen voegden zich n0g eenige andere Heeren ,en weldra bevond zich hetvereenigd 1e-

ger te St.Trvïp':zz in hetgebied vanLuik. De Hertogstondmetzi
jne benden bi
j
de abdj Ileleaen,tusschen Tltienen en Landen,doch degeweldige slagregensverhinderden den beiden legers elkander te natleren. De Graaf 4an Kolland beJ'
werkte inml
ddels eene wapenschorsing , welke spoedig dpor den vrede te Compiegne 24v.
m el.
ïevolgd werd (1). DeHeeren,welkezich tegen ded Hertog vanBraband vereenigdZo
ma
aud
hadden, sloten bi
jdie gelegenheid een nieuw verbond onàer elkander, waarbi
j zich
later de Graaf van Ilolland voegtle(5). RElxoro ontving honderd duizendkroonenspr
10cv
.
kvan den Koning van Fl-ankrù'k, welke Vorsttevensbeloofde den0g bestaande ge-kelm.
,

xchillen tusschen eenige der zam enverbondene Heeren en den Hertog vaq krahand , 1333

en tl
jd
doer zi
jne uitspraak te verefenen. Deze geschillen echterhielden nog eenigaan , en men vindt hzlxoro in verscheidene verdragen en uitspraken werkzaam , die

(1)v.spzxx,Ilht.m.Gelderl.D.1.131.475,476. srlfoI?r,Gedenkv.gtitde Gescll.1,.Gelderl.D.1.Oork.N0.266.

(2)NVSOFF,Gedenklo.14ïlde Gedcl.'
r.Gelderl.D.1.oork.No.262,b1.280.
(3)5vI0Fr,Gedenkw.vïfdeGench.m.Ge
'lderl.D.1.Oork.No.261.bl.276.
(4)J.pzKUI
,K,deBrabantscheTeedfcl,B.Y.bl.492-508.nitg.vanwlttzMs,Brussel,1839.
Djvyscs',Rer.Wrcs.Lib.XIV.p.150. J.HAAAEI Znnal.Arcâ.T.1.p.312. PoxTwwvs, Rizt.
fiefr.Lib.Y11.p.214.Stlclln wlloasr,Geld.Gesch.B.VlI.b1.121.v.spzzx,#z'zf.m.Gelderl.
D.1.1al.470.Ziellicrvoor,bl.79.

(J)5vH0FF,Cedenkv.bIïldcGesch.r.Gelderl.D.1.Oork.Xo.263,b1.2* -288.
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13
10
30
39 echternnch op hem ,noch :p zi
jnestaten eenigeonmiddelll
jkebetrekking hadden (1).
Het bondgenootschap der Vorsten tegen den Hertog van Brahand , werd den elfden van

Grasmaand tlertien honderddrieendertig,doorden Koning van Frankrn
jk voor ontbpnden verklaard (2).
9e oorlog met Brahand ontvlamde spoedig o2 nieuw donr het verkoopen van
Jfeeltelen. Deze stad behoorde nevens eenige dorpen aan de Kerk van Luik ,door

welke zi
jsomti
jdsaan dezen en genen in leen werd uitgegeven. Be stadsvoogdi
j en
het platte land daarentegen waren een eigtlndom der Heeren van M eeltelelt. Na den
dood van FroRls BERTHOUO, had Graaf RElsovo 11, wien het bestier dcr goetleren

4an dekinderen zi
jnergemalin sopnlA,denatuurli
jlte erfgenamen vanrroRls,was0p1 v. ïedragen,tlezebezittingen aan zi
jnednchterM.
&R(;&RETHA,ondertrouwdaan den oudLp
nt
c
s
t
en
z
oo
n
de
s
Gr
a
ve
n
v
an
Gul
'
i
k
maand
, t
0t.bruidschataangewezen (3). Doch eenigemaan1333 den laterverltochten hi
jenXARGARETHA,onderbewilliging desGraven van Gulik,de
voogdi
jschap van M echelen voorzestigduizendpondcn aan Graaf LODEWIJK Yan Z IJJNderen, wien reeds door Bisschop Aoolzv van Lul'k de statl zelve en eenige omliggend'e

dorpen,tegcneeneaanzienli
jl
kes0m enondevverpligting s'an denleenbant
l,warenafgeslaan. De burgers van A'lecltelen echter weigerden den Graaf van F laanderen voor

Heerteerltennen,endeHertog.an Braband,pien zi
jgenegen waren en welkemet
leede oogen zag , dat de Ylamingen zich zo0 diep in Brahand vestigden , beloofde

hun besclzerming en bi
jstand. Hi
jverklaartle dcn verkogp nietig en van onwaarde,
tlewi
jlmen hcm alsvoogtl(advocat?z.
#)tlerKerk van Luzk en uitwien destadsvoogdi
j
van M ecltelen wasvoortgekomen , hierin niet gekend had. Graaf LooEw lzK verzuimde

niet op dit berigt dcYorsten, welltezich in hetvorigejaartegen den Hertog vereenigtl hadden en wien zi
jsteedseenlkwaadharttoedroegen,voorzi
jne belangen te
winnen. De Koning van koheme, de Aartsbisschop van Keulen, de Bisschop van Luik,
(le Graven van F laanderen , Ilolland , Gelre, GMJï/:,Los, E M en van N am en ,

benevens ztxvan sdc,
lzzzzonzen ovxvanNamen,verbonden zich teQuesnoy ten kri
jg
30v. tegen Braband. Het onderlinge vrientlschapsverdrag van den vierentwintigsten van ZoSlagtnz.
'.
.
mermaanddesvorigenJaars,werd hierin tevens vernieuwtl;men z0u afzonderli
lk geencn

zoen aangaan,en opltomendeoneenightden onderling in dçrminnevereienen (1).Dit

(1)v.spwzx,Ilist.r.Gelderl.D.1.bl.477,418.
(2)NVHOFF,Gedenkw.fzïfde Ge,c/l.r.Gelderl.D.1.oork.5o.283.bl.314.
(3)5viI0Fl',Gedenkm.vïfde Gedci.r.GeldcrlD.1.oork.N0.268,bl.300-305.v.s'zE;,

.

11ist.m.Gelderl.D.1.b1.479 ,480.

(4)5TnQi'
r,Gedenkm.lïfdo Ge#ci.#.Gnlderl.D.1.oorknX0,287,bl.322.
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verbond werd nagenoeg in dezelfde bewoordingen te Falenelenne. vernieuwd (1).13
13
03
09
-Xier werden luisterri
jke feesten gevierd en prachtige maalti
jden gehouden, terwi
jl5 v
.

herauten den Hertog van B rahand den oorlog aankondigden. De Graafvan F laan-Louwderen beloofde RExsovo en den Graafvan Gulzk schadeloosstelling voor de napeelen ,ma
nd
12
,a,4

welltehunneBrabandschebezittingenindezenkri
jg mngten li
jden.
De bondgenooten rukten kort daarna, elk langs den weg die hem hetbest gelegcn

was,in Braband (2). De Ylamingen drongen verwoestende tot Sellekeof Ilellekelt'
door, waar zi
j geslagen werden; hetstadje Landen, op de Zuideli
jke grenzen vau
B raband , werd door den Bisschop van Luzk in de asch gelegd; Limbttrg gevoelde
het gewigt van de wapenen desKonings 4.an Boltem e) de Aartsbisschop van Keulen ,
(le Graaf van Gulik en de Heer van B eaumont sloegen het beleg voor het kasteel
Rode in het land va'n Over-M aa@) en Tiel, steeds een steen des aanstoots voor de 17v.
G
Louwraven van Gelre, gafzich over aan xElworo en werd terstond ontmanteltl. suspoedde ma
and.

zich de Hertng van de grenzen van Flaanderen,om Rode te ontzetten. Doch de belegeraars, onder wellte zich thans eolt Graaf ltElxovn bes'ond, noodzaakten hem over
deM aas terug te treltken, en het slot viel in hunne handen. Kort daarna maaltte de 11v.
Graaf van Gelre zich bi
J' verrassing meester van Slttaert, ten behoeve van de kin- Lentem aand.

deren des Heeren van F alkenburg. De stad 31
'clzfrïc/tf werd door den Bisschop van

Lu'
ik omsloten, velke :an haareenezware gcldbocte eischte,dewi
jlzi
jden Hertog
ongehinderd had laten doortrekken. Vele van de vercenigde Vorsten voegden hunnc

bendèn bi
j de zi
jne, en een grootaantalsloten enversterkte plaatsen in dezeomstreken viel hun in hauden.
Te goeder ure voor den van alle ltanten bedreigden Hertog ,zond tle Knning van

Frankrl
jk eenige aanzienli
jkclietlen herwaarts,om aan dezevi
jandeli
jkheden perken
te stellen. Zi
j bewerkten bi
j Maantriehteen wapcnstilstand,welkevan ti
jdtotti
jd
verlengd werd, terwi
jl men inmiddels te Noi
jon en Kameràjk, in onderscheidene
bi
jeenkomsten,overeenen vrede bntlerhandelde. Devoorwaarden daar*
van werden eindell
jk te Kamer.
jk tusschen den Hcrtog van Braband en aldebondgenooten ge- 2 v.
t

oogstmaand.

(1)N1'sorF,Gedenkm.lïfdeGedc/l.r.Gelderl.D.1.Oork.No.288.bl.329.

(2)'
J.os KIERK verhaalt,datde bondgenooten ticn maanden BrahandJngeslotenhielden,want
zi
jwilden:
Tlant van B rabant alonteeren ,
Ende van honghere docn sterven. B rab.Ikesten. 11.. V. vs. 2788.bl.513 ,514.

Dit echterkan metden lnop der gebeurtenisserz nietovereenrebragtworden. W elligtzalhi
jdit
verward hebben methetbevel des Graven van Tlaanderen,waarbi
jalletoevoernaarhettegen
llcm wederspannlgeMechelen vcrboden wcrd.v.uxvA,,Ilt
'&t.p.'&Serlpgexâp:c/k,D.1.bl.1s3.
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1300- trpfen,en vierweken laterdoorden KoningvanFrankrn
j-k te âmzen& bekrachtigd.
1339
d in dit verdrag bepaald
Metbetrekking t0tGelrein hetbl
jzonder,wer
,))datxARoARETHA en hare erfgenamen M eehelen zouden behouden , op den voetals de oudeHeeren
van M ecltelen Jmen zou voartsonderzoeken ,welkegoederen daaraanbehonrden,watleen
aan Brahand wàs', hoe verre de koop desGraven van F laanderen van waarde zou

bli
jven en welke vergoeding hi
j andersvan den Hertog ontvangen zou. Tzel,
'Zandt
ege
n
de
heerli
jkheid Ileu&den,hem bj
mk
jk en Hermaarden wertlen aan RElxovn
den dootl van zAx van #:?
zy& p toegevallen ,afgestaan. Ei
ndeli
jk werdeenhuweli
jk
vastgesteld tusschen 'sGraven eenjarig zoontje Rzxxovo en MARIA,'sHertogstweede
dochter, welke eenen bruidschatvan zestig oftaêhtig duizend ponden werd toegelegd;

deGraafdaarentegen z0uaanzl
jnenzoonhetGraafschapZutphen,tegen twaalfduizend
pond jaarli
jks afstaan. Xogt dejongeRzlxovn vôôrzl
jnen vadersterven eneen zoon
nalaten ; dan z0u deze hetgraafschap Zutphen en den t0l van Zobede'erven , onder

lelnpligt echter aan den tjdell
jken Graafvan Gelre. Dedochterszouden alleen de
twaGduizendponden genieten (1).', Uitditvredeverbond vloeideeen verdragvan onderlinge verdediging voort, tusschen den Aartsbisschop van Kealen , den Hertog van
Brahand, de Graven van Holland , van Gelre, van Gulik en w lLxzzx van. Ilenes v. goumen, GraafTan Zeeland te ffc-#rz
g
r'kgesloten.Hierbi
jwerdeneenige stedenaangeHerfst-wezen , - aldaasopkomende
màsverstanden engeschillen in derminnetevereFenen(2).
maand
1334 De Graven van Gelre en Gulzk bleven borg bi
jden Hertog van Brahand voorden
#

.

Koning van Bolteme,welke beloofdezichnietverderdan vi
jfmi
glen buiten Keulente
verwt
jderep, zoolang hj den Hertog hetverschuldigdenietvoldaan had. Ook werden
bj die gelegenheid n0g eenige andereovereenkomstengesloten (3). Deruilingvan
Tzeltegen Keuaden, in hetverdrag van Kamerl
jk bepaald ontmoette eenige zwarigheid.Hetregtvanhzxxorn opIleu&den isonbekend,tloch hetschi
jnt,dathi
jmeer
.3
1v.had afgestaan dan waaroverhi
jbeschikkenkonde. Xenwil,dathi
j om hierin tevoorLOt1Wmaandzien,van sopulzkvan neueden en van hare kinderen de heerli
jkheden Oud-Reu.den,
1335 Kedzkâuizen , F NJ'vz:zz en E ngelen ,welke hun uit de erfenis van hunnen broeder
en oom zkx van # :?
z4'
#:AItoegekomen waren ,doo:koop aan zich bragt en denHertog

(1)vww xlERls, Cltarterb.r. Iloll. D.lI.b1.565-568. J.I)EXLERK,Brab.lkesten,B.
1)1. 508- 553. Cltron.T0
':l, p.326- 329. DxvwEvs,R er.B rab.L'
ib.XlV.p.151- 155.111.aàzrs,Annal.Brab. Lib.XXXIII. p.313--317. MEvEars,J nnal.F/c'ztfr.Lib.XlI.p.135.
PosTzwrs,Sïdf.Gelr.Z23.YlI.p.2l6 220.StzcnTswsaRsT, Geld. Gesch.B.V11.p.122,123.
v.wktx,Hist.1,. Gelderl.D.1.bl.(80- 487.

(2)Nlrsol'
r,Gedemkw.'
Wlde Gench.r.Gelderl.9.1.oork.X0.296,bl.334.
(3) Azz,,Ilht.r.Gelderl.I).1,b1.488.
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tegen Tiel, ZczldYf
g-k en K ermaar&en afstond. JAx 1lI van Brahand nam echter1300eerst den tienden van Herfstmaand dertienhonderd negen en dertig daarin genoegen, 1339
ingevolge eene uitspraak van oTl'o van ffvfà op den negen en twintigsten van Oogst-

maand dertienhonderdzeven en dertig. Sindsdien ti
jd isTzelnevensdebeidedorpen
aan Gelregebleven (1).
Kort na den vrede met Brabànd werd sxzsovn in den narlog van E ngeland tegen

sesotland gewikkeld. Op hethuiste Rozendaat, waar hi
j zich thansgewoonlijk
bevond,werden onderscheidenestaatk-undigebi
jeenkemsten metdenaburigeVorstenen
Heeren gehnuden,en dcnrsteekspelen cf feestmaalti
jden afgewisseld. Vele Duitsche
Edelen en Ridders verklaarden zich hier 'sGraven leenmannen cn M'el,naar men wil,
voor hetEngelsche goud , door Koning xnuaxb aan zi
jnen zwagergezonden,om Duitsche mannen van wapenen voor den norlog met Sehotland te verven , en tevens om

zich.
van kri
jgsvolk te verzekeren, wanneer hi
j zi
jne nntwerpen teg1en Frankrç
jk
wilde ten uitvoer brengen. De Bisschop van Lg-neoln , naar de N eh rlanh n af-

gevaardigd, bereikte niet slechts het doelvan zi
jnen meesterbi
jxzlxovn,maarook
bl
j de Hoven van Brahand,Keulen, Gullk,Namen en elders(2). Erwcrd eene
wel uitgerusle krjgsmagtt0t hulp van zorAhn tegen de Schntten, tlie doorde onderdanen desGraven van Ilolland ondersteund werden,afgezonden (3). Naareenigen
zou Rslxovp, naar anderen de Graafvan N am en en diensbroeder het bevel over de

hulpbenden gevoerd hebben. H0editzi
j,men vindtxzlxovpindien ti
jd voorPertlt
in Scltotland a1s getuige van dehulde des Graven van Namen. Terwi
jldeze stad
door den Koning van E ngeland belegerd werd , rukten de Geldersche benden naar
E dinburg op , doch wérden in eene ontmoeting geslagen en genoodzaakt den vol-

gentlen dag zich met de vervalleschans, in welke zi
j gevlugt waren,ondcrbehoudvan li
jfen leven, over te geven. Onder de gesneuvelden ontdektemen eene
verkleeleGeltlerschevrouw ,welke dapperli
jk in devnorhnedestrjdende,den helden4aad had gevnnden. Rzlxovo,ofwie de bevelhebberdezerbenden geweestis, werd

geslaakt onder voorwaarde,dat hi
j voor altl
jd Engeland z0u verlaten. RAwnot:,
Graaf van .
M urray , Regent van Seltotland , deed hem minzaam uitgeleide naar de
grenzen ,40ch beide werden met hun geyolg deor de Engelschen onderschept en

(1)v.spwzx, Oordeelk. lnl. fofdeHist.m.Gelderl.D.111.L1. 207,208.llist.m.Geldet-l.
D. 1. 1)1. 488. Yerg. wlrrol'
r, Gedenkw.lïl de Ge:câ.r.Gelden'.D.1.Oot'
k.No.298,318.
PosTlwrs,K ist.Gelr.Lib.YII.p.222.

(2)v.suzx, #,-df.r.Gelderl.D.1.b1.489,490- Vcrg.v,xluls,c'
/llrlerâ.t,.11011.9.lI.
b1.574.

(3)v.XIXRB)ckat-terb.t,.11011.9.II.à1.,
589.
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1t
100- naar Eogkho voorPertk gevoerd. Spoedig verliet RElxoro Engeland, hetzi
j om.
1339
zi
jne#beloftena te komen, hetzj andere aangelegenheden hem dringend huiswaaru
riepen (1). De Utrechtsche zaken hielden sinds eenigen ti
jd al zjne aandacht
bezig,en eldersisaangetoond, langs welke wegen hi
jaan hetbezitvan Overç
js&el
geraakte (2). Hi
j trachtte zich thans o0k naar den kant van Frzenland uitte
breiden, welks stadhouderschap zi
jnen vader weleer, doch metweinigvrucht, door
den Keizer was opgedragen (3). W aarschjnll
jkhad hi
jte dien eindebi
jKollenhorczl, door Bisschop raEozalK van b'treeht aan Gelre verpand, eenig kri
jgssrolk
bi
jeengebragt. Althans ze Friezen,vreezende datlzet op hen gemuntwas,hadtlen
*

%

deze manschappen overvallen en afgemaakt, vervolgens K ollenh.
oven ingenomen en

ook hierburgersen bezetting over de kling gejaagd. RElxoup, van deFriesclze gezagvoerders te vergeefs volt
loening en schadeloosstelling eischende, greep naar tle
25v.wapenen. Te Staveren op de Felumetrok hi
j zi
jnekri
jgsmagt bi
jeen en rukte t0t

00s
azç
jtbj.yotunhovo xaort, waarhi
j met de Friezen
ma
aS
nt
d-paot

handgemeen werd. A'a
1336 eenen hardnelkkigen en bloedigen stri
jd,verltlaarde zich delang weifelendezege voor

31v. azlxovo; meer dan twectluizend Friezen sneuvelden en hetoverschot ltoosin de groot0Oa
:n
st
ma
d- ste verwarring de vlugt. Zonder zi
jn vnordeelte achtervolgen, trok de overwinnaar
.

terug;hetzi
j zi
jn oogmerk slechtsgeweestpasden vi
jantluitzi
jn gebied te verwi
jderen,hetzi
j hi
j zich nietsterk genoeg gevoelde, om in Frze&landdoor tedringen.
7$v. lmmersdrie dagen na den slag, bevond hi
j zich reetlsmet zAx van Beaumont te
He
r
i
k
t
J
g
a
r
de
r
t
v
,
j
'
k
,
we
l
k
e
s
t
a
d
he
m
i
n
d
i
e
n
t
o
g
t
dnor een geldeli
jk voorschot ondersteuntl
maand.
.
had. Hi
jbleef evenwel de Friesche grenzen verontrusten, dewjl het ltloosterMarf
-lzldcl te Eumlum en de ingezetenen van d6 ff/
zz-zld:r (Cainre)en Feenhuizets
6v. in het begin des volgenden jaars,de bescherming desGraven van Ilolland tegeu
Bl
1o
3e
3im.
7 de vjaudeli
jkheden van den Graafvan Gelreinriepen. Door gebrek aan bescheitleu
isonbekend gebleven,hoeen wanneerdezekri
jg eindigde (é).
lnmiddelshadRzlxoro in den oorlog zl
jnszwagers,den GraafvanKleeh tegenden
(1)PoxTAhrs,Ilist. Gelr.Lib.YlI, p.322. StlcllrzxuoRsr, Geld.Gesch.B.YII.bl. 124v.sl
uxx,Ilist.r.Gelr.D.1.bl.491.

(2)Hiervoor,b1.70,71.
(3)Alg.Gedcâ.d.raderl.D.11,St.1.bl.448.
(4)Cltron. Tiel.p.329.PqxTwwrs, Rist.Gelr.Zï5.VlI.p.223,224. SucnTzsnpasT,Geld.
Ge,câ. B.YII.bl.125.v.spzEx,Ilist.m.Gçlderl.D.1.b1.495- 498. Usz0 xxxzvs,Rer.Fri.
s.
#ùl.Lib. XIII. p. 192, welke f
leze gebeurte
nis verkeerd op 1323 terugbrengten hierin door
*
scuoTzwrs,Friea. Sùf. bl. 170 gevolgd wordt;k. ezozqos,Fr.Jaarb.D.111.b1.333- 336.+.
xaals, cltarterb.p.Roll.D.11,b1.599.Charterb.v.Frïcdl.D.1.bl.192.

btS VIBERLIXD s.
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Aartsbisschop van Kettlen deel genomen , en het ontzet van hetslotStrunkede be-1300B
'
1339

vorderd (1). elangri
jlkervoor hem in de gevolgen was deltri
jg, in welken hi
j
tloof eenen anderen zwager, Koning Eprxltp van E ngeland , gewikkeld werd. Deze

Vorstmaaktea1slkleinzoon van moederszi
jdcvan Fzlzlpsden Schooneen volleneefvan
detlrielaatsteKnningen vanFrankrç
jk,die geen mannelj'k oirhaddenachtergelaten,
aanspraak ûp den Franschen troon , welken toen Flrlps van FtZJOï.
V, broeders zoon

van Fltlps den kic/lppzl:, cn alzoo een graad verderdan ài
j,beklommen hatl. Xen
beweerdeaan de Engelschezi
jde,datofschoon deSalische wetze vrouwen vandeerfenisuitsloot, tleze op hare manneli
jlte afstammelingen nietkonde toegepast worden,
wanneerzi
jdenaastewaren. Hierop grontlde Bouxab, alsnaastemans 0îr, zi
jn regt
op de ltroon vanFrankrù'
k en beschouwde Fltlpsran Fclpï.
v a1scen onregtvaardig
overweldiger. ROBXRT va'
n W rlp?
'.
v, die naar E ngeland gevlugt en tegen Frank-

v'j'k verbitterd was,ondersteunde ditgevoelen en vcrmaande den Koning ëemagtigste Duitsche Ri
jksvorsten vnor zi
jnebelangen tewinnen (2). Totdateinpe werd een 24v
.

gezantschap met den Bisschop van Lincoln aan het honfd ,naar het vaste land ce-Bloeim.
- 1337 .
zonden, en weldra te Falenez
ennen een hulpverbond met deGraven van Ilolland ,va
n
Gelre en denXarkgraafvan Gulik t0t stand gebragt. Keizer sooEwlzK , de Hertogvan
Brahand en delartsbisschopvan Keulen waren reeds doorhetEngelsche goutl gewonnen ,
niettegenstaantle de Keizer weinig welken te voren , een verbontl met den Koning van

Frankrljk hadgesloten(3).DeKoningvanBolteme,deBisschop van Luik,deXarkgraaf van Bl-andenburg, de Graven van Loon (ZpJ'),van der Mark,van M eurs,'
van den Berg , de Heeren van Beaum ont, van Kuik , van E alkenburg en andere

zoo geesteli
jkea1s wereldll
jkeGrooten, verklaarden zich ter gunstedesKoningsvan
Engeland(1).XetRElxovo en den Xarkgraafvan Gulik werd nog eenenadere overeenknmst getroffen, en elk van hen ontving honderd (luiâentlFlorentijnsclleguldens
ofvi
jftien duizendpond sterling (5). Beitlen wertlen daarenboven tloordenKeizertot
llit
jksstedeh-nuders(vicarzi)van hetstiften (le stad Kamerl
j'k aangesteld (6).Eovwao 7v.
llfloina.

(1)v.splEx,Ilist.m.Gelderl.D.1.b1.498.'
(2)J. I)ERtEnK,Brab.rcedfcl.B.5T.vs.3921.b1.553. FltalsszRT, Cltron.T.1.l-euillet11.
Pari:,1530.

(3)Zic hiervoor b1.47. Verg. bi
jdealdaaraangehaalde schl
'i
jvers,ImolsswRr,T.1.1'
.12.
I): KLERK,Brab.J'cedfcs.B.V.vs.3938 ,bl.553.

(4)DzKI-EAK,Brah.Teedf.B.Y.xs.4015,bl.557.v.splEy,Ilist..
??.Gelderl.D.1.b1.502.
,
(5)v.splEy,Ri8t.r.Geldcrl.D.1.b1.501.
(6)Nlzuel'
F,Gedenkm.vt'
f#eGenclt.r.Gelderl.D.1.oorj..Ne..
315,316.b1.359.
11 nzxL. 2svrvlt.
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13
10
30
39
- zelfverlkreeg dewa
rdigheid van algemeen StedehouderdesRi
jksin den oorlogtegen
.a
.

Frankri
ak, opdat de sederlantlsche Heerep , ten deele leenmannen van Fltlps van

F tzlpï', zonder hunne eer en pligten te beleedigen,de wapenen tegen dien Yorst

021v. ltonden opvatten (1).5u verklaardellijden oorlogaanFrankrjj'k,enRllxorostakover
%St
g-naarEngeland,ongetwgfeldom hem betreklteljkdcn staat4anzaken in telichten(2).
l'
nltzn .
1337 Ondertusschen ontvingen de Engelsche gevolmagtigden , de Bisschop vanLzneoln en de

3v.Graven van Northampton en van sufblk, nieuwen lastem verbindtenissen aan te

Wdnm.knoopen en ltri
jgsbendentewerven(3).Aanasllovo,welkezich,naarhetschi
jnt,niet
30 v. lang in Engeland had opgehouden , werd door hen tweemaalhondertl duizend goudSlagtm

guldens(Jlorinn#'pr)aangewezen(i).Hi
jdaarcntegen,maaktehenmetdeninhoudvan
zekere brieven bekend , hetgeen hetplotseling vertrel
t van IIOBERT van Wrl/fr' uit E n-

6 v* and
Jrin- gel

ten gevolge had (5). Spoetlig daarna gaven hem deEngelsche gezanten te
ternA. Nl
jntegen volmagt, om den last,welkehun wasopgedragen,verderten uitvoerte
7 v. br
jvoldeed,alom (le belangen tlesKoningsbevorderende,inwiens
Louw- engen;waaraan hi
Inaand.geheel
e vertrouwen hi
j deelde ($.Zelfsschi
jnthi
jzi
jnekleinooden ten behoevevan
1138
dien Vorst,verpand te hebben (7). Het was deze i
jver voor EBVARO, welke het
vermoêden opwelkte, dathi
j een ontwerp hatlgesmeed, den Koning van Frankrl
jk
door vergif van het leven te, berooven. Twee St.Jans-lleeren uit Gelre waren te

Parl
j'
n, wegenshetkoopen van vergif, gevat en op de pi
jnbank gebragt geworden. Ofschoon zj verltlaartlen,dit slechls gekoclat te hebben,om zich op hunnen Kommandeur en grootsten ondertlrultlker te wreken,begreep men echter aan het

FroscheH0f,datzi
jdoorden Graafvan Gelregezonden waren,om den Koning,de
Koningin , den He
'rtog van N ormandiè'en 'sKonings raadslieden te vergiftigen. REI-

(1)svllol?
r,Gedenkw.vïlde&esch.r.Gelderl.D.1.0011.N0.317,bl.361.Yerg.v.spzEx,
Ilist.r. Gelderl.D.1.bl.505.

(2)v.sl
uEx,Ilist.p.Gelderl.D.1.b1.502.
(3)NvlloyF,Gedenkm.nitdeGcdc/l.r.Gelderl.D.1.Oork.No.320,b1.366.
(4)Nvuory,Gedenkw.vlïfdeGesclt.m.Geldekl.D.1.Oork.5o.322.bl.367.
(5)Nvuok'r,Gedenkm.vïfde Gesch.r.Gc/tfcrl.D.1.Oork.No.323.b1.368.
(6)Nvnoi?F,Gedenkm.vfïfde Gesch.r.Gc/#c?'/.D.1.Oork.No.326.bl.370.Verg.v.spwEx,
Ilist.m.Gelderl.D.1.bl.504.

(7)In svunvy's Gedenkm.vfz'fdc Gesclt.r.Gelderl.D.1.oork.L1.374,vindtmen althans
cenbriefvan UOEXUAAOvàxAII,
nKE, burgervan z#Je91, waarin hi
jbekenttweeduizend guldenontvangen tehebben ,ter voldoening van het geltl aan tlen Qraafvan Gelre daor wRxovo den.ff/cfwew q

totinlossingvan'sGraven verzette Lleinooclen ,releent
l. Debriefisvan den 20v.Lentcmaand1338.
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xouo, hierover ten uiterste verontwaardigd , schreef den Franschen Vorst: ((lk ,13:0-

t(een Edelman, beslecht niethetpleitmetmi
g'nen vi
jand dnorschandeli
jke middelen, 1339
ftmaar door hetzwaard. En iemand,indien hi
jwaarli
jk edelis,moetnietonzinnig
((genoeg zi
jn, zich zulk eene schandeli
jlte zaak van eenen anderen Edelen te verl((beelden,ofhem die aan te wri
jven. HetbetaamtgeenenVorstleugentaaltevoeren
((of te hooren. Daarom za1 ik nietmet vergif,maar methet zwaard de zaak m etu

(fbehandelen (1).'' BeXarkgraafvan Gulik washierin medebetrokken;enRlxloro,
zoowelvoor hem als voor zich zelven , zuiverde zich te Leuven van de hen opgelegde blaam voor den Hertog van Brahand , de Graven van Kolland , van den Werg ,s 4v.

le
rl
o
k
n8.
van Kleef,van Namen,van Lo&en andereHeeren,welkehiervan eeneschrifteli
jlte 1
3
3l
verklaringaiegden,waarnaede,naarhetschi
jnt,dezaakisafgelonpen (2).
Gebrek aan schepen had steedsEovxanverhinderd metzi
jne geheele magtnaarhet
vaste land overtesteken, om denltri
jg tegen Frankrl
jk,die inmiddelsdooreenen
stilstand van wapenen geschorstwas, metnadruk voortte zetten. Eindeli
jkstak hi
jH1o6oiv
.
d
nz.
met eenevlootvan driehonderd vi
jftigzeilenin zee,en kwam ltortedagen aarna m et '
een talri
jk gevelg vanHeeren en RiddersteJntwerpen aan (3). HierverscheenweldradeHertpg van Brahand,en erwerd eenebi
jeenltomstteEallebepaald,teneinde
.

onderling het plan lot den aanstaanpen veldtogt te beramen. De Hertog , die zich nog

nietopenll
jk tegen Frankrù'k verklaard had, verontschuldigde zich bj hetFransche
llof, dat hi
j yzogwRo in zi
jn gebied had ontvangen,hetgeen hi
jeenenbloedverwant
niet weigeren ltonde ($. Inmiddelshad cenezamenltomsttusschenKeizerrooEwxzk
l

en EBVARB te Kohlentz plaats.Twee troonen waren op de grootp marlkt aldaaropgerigt.

Lobzwlzx,inkeizerli
jk plegtgewaad,lietzijne grieven tegen den Pausen denKoning
van Frankrz
jk openli
jk voorlezen. EovwRo bl-agtzi
jneregten op (le Franschekroon
te voorsclli
jn, en riep den Keizeralsopperslen scheidsman t0tbi
jstand in. Hi
j werd
door IuonEw xzlt t0t zoon aangenomen en in hetstedehouderschap' over alde landen ,

beneden Kettlenaan den linkerRi
jnoeverbevestigd (5). DeKeizerontvingveelgeld

(1)Uittrekseluitdeonuitgegeven kroni
jkvanIl>
:xlzcrsdeeert:or#ïc,bi
jwlr
llol?
r,Gedenklt'.'4t'/
de Gesclt.r.Gelderl.D.1.b1.372 (2).

(2)Nvsol'
F,Gedenhm.vz'fde&:4c/l.t,.Geld.D.1.Oork.No.327,bl.371-374.

(3)#ozKI-ERK,Brab.Tet
?4f.B.V.vs.3911.b1.552.
(4)HARzErs,Annal.Wrci.T.1.Lib.XXXIII.p.318.

(5)ScuxloT,Gesch.d.Telttsclten.'
l'h.$7111.B.7.c.7.aangeltaalddoerv.spzEx.#0-,
:1.v!.Getderl.D.1-bl,506.
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beloofde groote hulp, maargewonnen doorhetgoud vanFltlpsvan Frankrù'k,
.
k t
rigttehi
Jnietsuit,en moeite en osenwaren vnorzovAlto verloren (1).

1300- en
1339
12v.

RElxovo werd doordenKoning van E ngeland , als algemeen Stedehouder des Duit-

Wi
ind schen Ri
g'ks, gelastzichtegen denzesentwintigsten vanw i
jnmaand te Meeltelentever:R2an .
1338 vpegen,ten eindete hooren voorlezen, wat de Keizerop den Ri
jksdagteKoblentz
aangaande deregten desRjksverklaardhatl(2). Op dienRi
jksdag mnetook sprake
van het verkiezen eensRoomsch-Konings geweestzi
jn. Uiteenhulpverbondtusschen
Rsysovn enden XarkgraafvanGulikgesloten,bll
jlktalthansduideli
jlt,tlatdezelaatste
naartle Duitsche koningskroon streefde; indien hi
jdezeverwierf,.beloofthi
j,alde
Xzy. vnarregten van Gelrete bekrachtigen en azlxovo in het verkrjgen '
van hoogere waarWi
i
n
I
i
he
t
l
e
n
manndtg
,zca alsdie van xarkgraafofHertog,teondersteunen (3).llenmeent,tla!
.

het uitzigt op den Duitschen troon, een kunstgreep des Konings van E ngeland geweest is, om den aarzelenden Keizer ten spoorslag te strekken en tevensden trots l'an

tlen GulikschenXarkgraaftevlei
jen (1).
Eovxho wasinpiddelsnaarA ntmerpenteruggekeerd,enbegafzichnu dooraElxorpver-.

gezeld,naarGent.Hierhadhi
j een magtigenbondgenootin denbierbrouwerJAKOBvAx
altvsvsl-ozgevonden,welkezichaanlaethoofdderVlaamscheburgeri
jengeplaatstenzi
jnen
landsheergenoodzaakthad,naarFrankri
jktevlugten.Door'
dezeverbindtenishaddentle
Engelschen hetvorigejaarteCadzandeeneoverwinning opdenGraafvanFlaanderenbelzaald(5).Thanswerdenhetgeheelenajaarendewinterinonderhandelingendoorgebragt.Er
ri
elnietsbelangri
'
jksvooren hetschi
jntzelfs,datEovAhohetvoornemen koesterdenaar
t
e
ke
e
r
e
n.
Hl
j
b
e
l
p
ofdealthanste Jntmerpen schrifteli
jk,nietzontler
Sl6v. zi
jn rl'k terug
astm.bewilligingdesGraven van aes:eu vjjrhj.zjne schulden aanhem veldaan had,de
10v.zee overtestelken (6). W einig dagen daarnabenoelpdelll
jechter,op voordragtvan
Slagtm.Rslxovn en den xarkgraaf van Gulzk , eenen raad , welke uit deze beide Graven,

den Bisschopvan Lzneoln, de Graven van Derhii enSalhhury nevenseenigeandere
Engelsche Heeren was zamengesteltl, die hem voornameli
jk in hetregelen van den
oorlog ophetvastelandzou dienen (7).Hj gafarzxoup volmagt,om in zjn naam en
(1)cltron.Colon.Fo.255,aangehaald doorv.spzEx,Ilist.m.Gelderl.D 1.bl.506.n:KtxRK,
Brab.Teedf.B.V.vs.3959.bl.554.

(2)NVHOFF,Gedenkm.vïfde Gedc/z.r.Gelderl.D.1.Oork.No.336.b1.383.
(3)NVSOFF,Gedenkm.lïldeGe#c/l.v.Gelderl.9,1.Oork.N0.338.bl.385.
(4)v.s'zxy,S:'
4f.r.Gelderl.D.1.b1.507.
(5)FRoxsskRT,T.1.F.XII- XV.Xn'zlœs,Annal.Flandr.Zïâ.XII.p.1> - 138,D'ornEunEAs#,
Chron. etZnnal.de Flandr.Ch.156,p.262.

(6)NvE0Fr,Gedenkm.lïfdeJadcâ.r.Gelderl.D.1.Oork.50.339,bl.387.
(7)Nvuorr,Gedenkl
h lïfde Ge4c#!v.Geldet.l.D:1.Oork.50,341,bl.3%.
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indiendesRl
jlksmetdenGraafvanFlaanderen,welkezichthanswederteGentbevond,1300-

en de Ylaamsche steden , die beide met den Hertogvan Brahand een verbond gesloten 1339
hadden,in onderhandeling te treden,bjzonderovertlen onderstand,WelkendezeGraaf 12v.

Slactm.

jgstoerustingen werden voortgezet,endeGraaf 1138
in denoorlogleverenzoude (1). Dekri

van Gelrenevens andereYorsten gelast, met al hunne manschappen binneneenemaand 20v.
Slagtm.
ep te komen , em het leger tusschen B inelt en Bergen ïzl Renegoumen te versterken (2). Rzlxovow0ndeGravenvan Teekelenhurg en K oya 3'00r deEngelschedienst
en beloofde oopyxzEovan #ef
-n:J:rg schadeleosstel
ling,voerhetgeen hi
jin dezen kri
jg

mogt verliezen (3). Terwi
jlREllovo metzo0 veell
jverde belangen desKoningsvan
Engeland behartigde en zich voorhem gindsen eltlerst0tborgstelde (1),roofden
de Engelschen verscheidene Geldersche schepen op de Vlaamsche-'kusten en bragten
die in hunne havensop.Hetis waar,de Knning beval, op klagten van den Graaf, tle
geederen en knopw aren op te spnren en die terug te geven, maar men weet niet, of

het ten uitvoergebragtis(5). Spoedig echtertocnde EnrwRn hoezeerbi
jdediensten 19v
van den getrouwen bondgennotwaardeerde,toenGelre,doorzi
jne tusschcnkomst,1,f
ltma
Lent
eand
.

een hertogdom verheven werd.
1a3t)
FRlEsI,Axo. GaoxlxGEx.De'declneming in denEngellch-Franschen oorlog, hadaElsouo
zi
jne blikken geheel van Frzenland doen afwenden. De verdeeldheden tusschen tle

SchieringersenYetkoopersaldaar,welkeeenigejarengerusthaddcn,warcn inhetbegin 1304
9
J

van dittjdvak,op nieuw en heviger ontvlamtl(6). Hoewelde apel er niet geheel
buiten bleef, waren het thans inzonderheid de ri
jltste huislieden, wellte onderling
moortlden, brandden en devreesseli
jksteverwoestingenaanrigtten. W aarmen elkantler ontmoette, vieleen bloedig gevechtvoor; en nergens, op weg noch in huis, was

men veilig. siemand, edelofonedel,geestcli
jk ofwereldli
jk werd ontzien,en het
was genoeg, dat een kwaadwilligeden onzjdigsten en bedaardsten man,Schieringer
ofVetkoopernoemde,om hem terstond aan aldewoede dertegenparti
jbloottestellen,
tlie slechts deor bloed konde bevredigd worden (7). Somtjdsnamen geheeledorpen
(1)NYHOFF,Gedenkto.vlïlde Gesch.r.Gelderl.D.1.oork.X0.342-345.Verg.b'0rD:GlI::sT,
chron.e;Jnnal.de Flandr.6h.157.p. 264.

(2)51'so>T,Geienkw.zlfldeGesch.r.Gelderl.D.1.oo1.
k.N0.346,'bl.395.
(3)v.sl'
uw,Rist,m.
1;
oJ:l#erl.D.1.b1.508.
(4)NvH0rF,Gedenkm.xfldeGesch.w.Geldevl.l).1.oork.50.347,348.
(5)v.spzzx,Sïdl.p.Gelderl.D.1.b1.509.
(6)ZieJl
g.6dzc/l.d.Faderl.D.II.St.1.bl.460.
(7)OccascAatzssls,b1.133. '
W-lzszxlrs,Chron.v.Friesl.B.5Tll.bl.184.
'
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1300- en buurtschappen tegen elkander de Mrapens op, en nietzelden mengden zich in deze
1339 onzalige veeten de overheden en regters, wellte '
anders de rust en het gezag der wetten moesten handhaven. W anneer een stins bedreigd ofaangevallen werd ,plaatste de
bewoner een boom op hetdak,totteekenvoorzi
jne vrienden,dathi
jzich in nood
bevond. Xet de uiterste verbittering werd gestreden , en men veroorlooftle zich de
onmenscheli
jkste daden. De evangenen,in een gevechtgemaakt,moesten eeneder

volgende spreekwi
jzen nazeggen; Raed ltird reekt rierren ffjre)of:Di'
rïz nzn
klirk zo krol,az fffïràczzlpl'f1'r à?-pl. IhreJdi àfïrà allir klirken ïz hja to
krol-''Zi
j die hierin niethaperdenwerden vnorinboorlingen en gevangen gehotlden;
maar de anderen zonder genade zoolangin hetwatergcdompeld,totzi
jbezweken.
Deze barbaarschlaeid noemde men wapeldjepinga (waterdooping) (1). Zelden werd
tle beslissing der veete aan twee lkampvechters overgelaten ,zo0 alsin den twist tusschen

JFarllk en ubkltarl,twee zorpen in deGrieteni
j van Ilemelttmer Oldevaart,geschiedde. Xeer dan honderd en vi
jftig mannen waren reedsaan elkezi
jdegevallen,
tnen men besloot, het geschil aan den uitslag van een tweegevechtte Jnderwerpen.

Op den bepaalden dagtraden èlebeidekampvechtersin hetstri
jdperk. BeYetkooper
overwon, en nu beloofden de Schieringers, ingevolgede overeenkomst,bi
jeede en
handtasting , nimmer weder eenige moeite ,twist nf geschilaan te regten ,hetgeen oek

21v.
Bloei- door de Vetl
koopers bezworen werd ,(2).
maand
Ni
e
t
slechts dezé burgerli
jk-e oneenigheden
1305

alleen verspreidden jammer en

ellende over Frie8land. Zware regenvlagen vernielden het graangep-as en spoel-

(len het van develden, zoodat men naauweli
jlts de plaatslkondeherltennen,waar
koren gestaan had. Vele lage gronden werden in poelen en meren veranderd.
stormwinden en onweders verzelden den regen. W atnog van het bosch Fluheen ,
staande tusschen Stavoren en Sneek , overig was, werd omver geworpenl en in
eene groote waterplas berschapen. Het graan steeg tot een geweldig hoogen

pri
js; eene menigte menschen ltwam
ï om van honger en gebrelk, en depest, die
steeds den hongersnood pleeg te volgen , sleepte een nog grooter aantal naar het

graf (3). Naauweli
jltshad zich in dien bangen ti
jd hetuitzigtop eenebeteretoekomst
geopend , toen eene bende Noormannen in Frze&land viel, roovende of verwoestende
fl27v.wathun voorltwam. De PotestaatItEIIX>:RuAa-o cxxAllxoxtrolkmeteenesterkekri
jgsogst-

maand
1306 maïtden rooArerste gemoeten leArerde hun slag bi
J. dq zu,
j4,ony.a. vjrrjyoutjrj-tjyarjezryj

rrf-cdtL1.12.Leeuw.1827.
(1)Gesclt.r.d.onlu&ten fzfddcâcldeSchieriltgersczlï'retkoopersin'
/2)occo sczmtExsls,bl. 134. UBB: zxxlrs,Rer.Frïz.Il1st.Lib.XlII.p.183. Wlxsxxlvs,
çltron.r. y'
riesl.B.VlI.bl.181.Verg.F.szoEnos,Fr.Jaarh.l),111.bl.220.

(3)occosczhtvwsls,b1.135. Avlss:lllcs,Chron.'
tr.k'riesl.B.Y1I.bl.185.
N
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en negen honderd Noor
mannen sneuvelden (1). Hetoverschotdervi
janden vlugtte,jxt)De
da
ppe
r
e
C.
&
MMI
XOA overleed 1339
al
het
ger
oo
f
de
,
ui
t
Fri
e
nl
and.
met achterlating van

den vjfden dagnaden slag aanzi
jnewonden,betreurddoorgeesleli
jkenenwereldli
jken
De
wa
ar
di
ghei
d
v
a
n
Po
t
e
s
t
a
a
t
we
r
d
toen
wegenszi
jnedeugden en grootehoedanigheden.
door degemeeneRegtersen volksvertegenwoordigers(volmagten van den lande)aan 6v
.

z.HEssEs MARTEXA opgedragen. Hi
j weigerdeernstig deze gewigtige betrekkingteaan-Slagtm.
.

-

vaarden,maarlietzich eindeli
lk,op sterk aanhouden,daartoebewegen (2).
Hoezeer XAItTEX: den vrede minde en dien trachtte te bewaren , hetgeen hi
j beweerde de besle dienst te zi
jn,welkeeen regentaan hetvollkbewi
jzen konde,noodzaaktehem echterdikwerfdeheerschzuchtvan vreemdeHeeren,hetstri
jdzwaard zi
jns
nndanks aan te gorden (3). Hi
j had naauweli
jltstweejaren in rusthetbewind ge-

1396

1

.

voerd, toen Graaf w llaluEx llI van Ilolland den vrede metBl-ahand en het bestand
met F laanderen zich ten nutte maakte,om eenen togt tegen Frgksland te ondernemen. Het schl
jnt1 dat Staroren zich tegen hem verzet, en hi
juitdien hoofde
besloten had, die stad t0t haren pligttebrengen (1). Anderen meenen,dat deze

togt ten behoeye van Bisschop Gt71van Utrecht geschiedde(5). W athiervan zj
J*, 2v.
vi
jftienhontlerdHollanders vielen in Gaa@terland,stelden het dadeli
jlkonder brantt-sloeims
schatting en rukten toen op naar Stavoren. Inmiddels hatl hier de Potestaat XARTEXA 1309

eenetalri
jlkebentle gewapend volk bi
jeengebragt,metwelke hi
jdevi
janden tegemnet
trolk, die hem echternietafwachtten en zich in allerijlwederinscheepten. De Friezen,verbelgen dathunne alotlde stam- en naamgenooten de W est-Friezen met deHollanders tegen hen hadden zamengespannen , dorsllen naar wraak. Onder toestemming
<an MARTESA , staken Lxluw E szoEaos BEYEM ofBEIMA, SACO OFFINGAHUISEN , pocw s
Illnnxxx ,tIe gebroeders RxswK en zpo Avsswzt en TAco '
rzzr
rss HETTIwGA meteen goed

deel volks over naar E '
aiâtzïzdzl,toen n0g een onbemuurd stadje,rigttcn dopr r00ven en brandden, zoo hier a1s in den omtrek , groote schade aan en keerden met
buitbeladen terug. Uit weerwraak werden op bestel derEnkhuizers,in hetgeheim ,
tles nachts de stinsen van BEIMA , o>aFlao-kllrlsEx en ulobAxzkin brand gestoken. Uit

10v.
Oogstmaand.

(1)WEsrxwopRp, ep welk gezag is ons onhewust, vertiendubbelt llet getalder verslagenen,
Jaarb.r. Gron. D. II. b1.82.

(2)occoscwRtExsls,l
p1.135,136. Mrlxsl
slllrs, Cltron.w.l'riesl.B.Y11.b1.185,186. l.
Jnso
txxllq
s,Iler.Fris.lfï.
sf.Lib.XlII.p.188.F.szoEnos,Fr.Jaarb.D.111.L1.,224.

(3)occoscwutExsls,b1.136.
(4)F. szoxaos, Fr.Jccr:.D. 111.b1.229- 231. Verg.-4lg.Gc,c/?.#.kradcrl.1).11.St.1.
b1.471.

(5)v.wllw,op wzcEszln,St.111.b1.53%
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1,
30- de bekentenis van eenige dezer branitichtersvernam men echter, wie hen tot de eu1339 veldaad had omgekpcht. Bzlxx, glnei
jende van toorn, trok metzi
jnegezellen naar

Enkltuizen,plunderde hetstatljeen legdevi
jfen twintig woningenin deasch.Graaf
wILLEM werd door den hernieuwden kri
jg metKlaanderen verhinderd,den overmoed
der Friezen te straien. Doch de Enkhuizers zelve en de omliggende dorpbewoners,
verschaften zichvoldoening. Op kersnacht togen zi
j naarStavoren,plunderdenhet
St. Odulfs-klooster en staken het vervolgens in den brand. Het gelukte den

burgers van stavoren dien teblusschen; eenige'der wi
jkende vjanden, welke te
zwaar met buit beladen waren, vielen in hunne handen en werden des anderen daags

voorhetklooster opgehangcn, omdat zi
j onder andere euveldadcn,ook den Priooz
doorstoken hadden (1).
Hetschi
jnt,datdeWestel
-goërssteedsaan destrooptogten en invallen d/erW est-Friezen blootgesteld bleven en derhalve besloten, zich met Graafw ll-rEx IlI te verzoenen.
4 v, Er werd t
e Jlkmaar

een verdrag getrofl'
en, waarbi
j onder anderen de Grietman-

Ho
oim.
131
0 nen , mederegters en de geheele gemeente van kreetergo , zco vn0l-zich alsvoor

hunne nakomelingen, den Graafen zi
jnen opTolgershetvolleregtsgebied overgeheel
lFettergo toekenden, benevens al de regten, welke zi
jnevnorzaten aldaarbezeten
hadden. W ILLEM daarentegen vergunde dcn W estergoërs, mct hunne schepen en
g0e'deren door Ilolland,Zeeland en W ent-Frie&land,vri
jvan allelastentevaren,

behalve alleen voor de goederen,diezi
j opdejaar-en weekmarltten verkochtofgekocht hadden. DeHollanders, Zeeuwen en W est-Friezen zouden in lKentergo tlezelftle
gunsten genicten. Tevens bevestigde Graafw lrzrzx al devoorregten ,welke den W ester-

goërsdoorK.
&ltEL den Grooteverleend en doorKoningwILLEM beltrachtigd waren (2).
DeGrietman vankFildLnge,waarondermenwaarscbi
jnli
jk dien van Ilentelumer Olde'
vaarten Noordwoldeverstaan moet,bekommerdezichweinigom ditverdrag. Hi
jlie
,

de burgers van Stavoren nietongemoeid , zoodatGraaf w lrrEx zich hunne zaak aantrok en den Grietman ernstig vermaande, hen in vrede te laten of welde zaak voor

hem te brengen, waartoe in gevalvan verschil,aan elk de vri
jheid van gaan en ko-

men vergund wertl (3). De herstelde rust in dit gedeelte van Frie&landspoorde
SJOERD XEIXA , SJOERD'AVLVA ) JARIG DEKAMA , TIETE EPES HETTINGA el1 Penigo anclore
'

(1)occo sczRtExszs, b1.136, 137. svxwsExlrs,Cltron.r.Feiesl.B.VlI.b1.187,189. UE:II
zmllrs, Rer. Frù . Ilist. Lib. XlII. p.? 189.ScuoTzlrs, Fr.Ilist. B. V.b1.165. F.szoEaps,
Fr.Jccrâ.D.111.bl.229-232,235.
(2)+.MIEEIS, cltarterb.r-#pll.D.lI.bl.106.Charterb.r.Friesl.D.1.b1.119. Verg.v.
wYN,op WIGENAIR, st. 111.bl.52.

(3)v.MIERIS, ckarterb.r.Iloll.D.Il.bl.106.Charterb.r.k'riesl.D.1.b1.150. Tegenw.
é'
fccfm.Frie8l.D. 1.b1.455. DnlEssEx,Monumeltta Gron.T.1.p.90,geeftin bedcnking,()I-

mea nietenderMrildinge,veeleerIkronsofW oldens,cndegrieteni
jvanïFonseradeelverstacnmoct.

:ES Y IBERtINBS.
w
e

Edelen 'uit dat nord aan , de vanen van Keizer II>:NIIRIK Y11 naar ltaliè'te volgen.13001339
BEIMA en nEKAx.
t sneuvelden in een gevechtvoor Florence en werden, op bevel des 1
2

v.

Keizers,te Piea begraven (1).

Bloeina.

Ondertusschen waren op nicuw dc onltzsten tusschen de Stellingwerver-Friezen en den 1312
Bi
16v.

sschopvan Utreehtlosgebrolten (2).Te mitlden daarvan overleed dePotestaatHEssElzoogstXARTEXAjwelke zesjaren het bewind over Friesland gevoertl en door zi
l.ne h()-maand.
kwaamheden zoowel in oorlog als in vrede, de algcmeene achting verworven had.

Terwi
jl men overeenen opvolgerin dezebelangri
jkewaardigheid twistte,ontwaakten
wetler de sluimercnde burgerli
jlte oneenigheden metzulk eenewoede,daterdageli
jksmoordenengeweldenari
jën gepleegd werden. Enalsofde ellendenietreedsgroot
genoeg ware, mengden zich degeesteli
jken en monnilten,totleedwezen en ergernis
van alle weldenkenden, in tleze rampzalige partijschappen en ontzagen zi
ch niethet
zwaard lotverdelging hunner vi
janden op te vatten. Alle maatschappeli
jlte ban-

den werden verscheurd , de wetten waren krachteloos geworden , en de zwaltke vond

nergens steun pf bijstand tegen den overmoed dessterkeren (3). De Friezen aan de
E:plz- trachtten door bepalingen cn wetten, die n0g in wezen zi
jn,denvoortgang
des kwaads te breidelen (1). Zi
jstelden tevensvast,tlatnaaraloud gebruik,deafgevaardigden derzeven FrieneheZ:elcw,
#:,3,voortaan jaarli
jksbi
jdenopstalbonm zouden vergaderen (5). Vöt)r hetjaar dertienhnnderd tlrieen twintig schi
jnttlitechter
nietwedergeschiedte zi
jn (6).
De volksrampen werden door eenen geweldigen watervloed en (1e daarop vnlgende

landplagen ten t0p gevnerd. Een stormwind joegde zeeoverde di
jken,een groot
getalhuizen werd omvergeworpenen eene menigteveeverzwolgen. Vi
jfkonderdmen-s2
vi
4l'v
.
n*

naaand
1313

(1)occosczRtEwsls,b1.138. '
Wxxsgxlrs, Cltron. Friesl.B.VlI.p.189.
(2)Zie hiervoor,bl.57- 59. Verg. bi
j de aldaar aangehaaldeschri
jvers, rssoExxlrs,Rer.
FrC'
.
s. Ilist. Zïâ.X1II.p.189. W lssExlrs, Chron.r.frie&l.1).V1I.b1.188,189.Scllorzwrs,
Fr.Rist.B.V.b1.165. Tegenm.é'lccl r.Friesl.D.1.L1.446- 454. DeStellingwerversont-

leenden hunnen naam van dedrieStellingen elregtbanken,doorwelkezi
jvan eudsberegtwerden. Deze Stellingenverwisseldene1kjaaren vervielenbi
j R'
krring,op plaatsen,welkedaartoe
geregtigdwaren. Zie szaERo,,Fr.Jaarb.b.111.b1.241 (4).
(3)Pcco sc&Rtvxsrs, b1. 158. tlSBO Exxlrs, Iler.Fri'.#ïdl.Lib.XIII.p.1K . Scson wrs,
Fr.H ist.b1. 166.

(4)Zie het Emsiger Landregt,van âef-jccr1312,uitg.doorMr.xowrzycsllErrExz.Leeum
1/ 0.E.B:XIwGA,Hist.r.Oo&t-Frt
'esl.bl.141.

(5)E.BEM>GI)#ï4f.r.Oost-Friesl.b1.141.
(6)Yerg.Al
g.Gcdc/l.d.Taderl.D.lI.St.1:b1-491.
ll. DEEL-2 sTvx.
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1300- schen verloren het leven en onder hen zekere w lzBo szozRos oRovsTlxs, een man
1339
van hoogen adel, grootvermogen en veelaanzien onder de Vetkoopers van Oo@tergo,
die in hem eenen sterken steun verloren. Ondanks deze ellenze,steeg de tweespalt
toteene vroegcroùgekende hoogte. Yeel bloedswerd gestort, en onder deslagtofersder

parti
jwoede worden tweevoornameEdelen,wlzBoREIXAI,BAenzxppAwxzBkrnA,genoemd,
beide kri
jgservarene mannen,dielangen ti
jd in Areemdegewesten denonrlog gediend
1314 hadden (1).ondertusschen vernieltlen een sterkeregcn,welketienmaandenaanhieltl,
en zware hagelbuijen alhetveldgewas. Beprl
jsdergranen reest0tceneverbazende
hoogte, en Frleeland deelderl
jkelt
jltinalderampen,wellte dehongersnoodenpest
op dat ti
jdstip ook eldersin deNederlanden verspreidden (2). Onderanderen verhaaltmen ,dat zekere weduwe te Sezbierum , '
rzAxzgenaamd,weleervermogendmaar
door de burgertwisten in armeede gedompeld , te hooghartig om te bedelen , zich met
hare kinderen in huis opsloot en met hen doodhongerde. Het gerucht hiervan ver-

spreidde zich wi
jd en zi
jtl en spoordeeenige voornameEdelen,alsdexzlAvcKAxA's,
Anzxazxs en Al-zwKx-t's aan

,

om naar elks omstandighcden naauivkeurig te vernemen,

huisgezinnen tebezoeken,enin den noodderbehoeftigen tevoorzien,terwi
jlzijinzonderheid deri
jke kloostersteLzdlam en Ludzngakerk ernstigvermaànden, ook met
hunnen overvloeddeverarmden teondersteunen (3). In Groningerland vereenigden
zich insgeli
jks eenige aanzienli
jke mannen,welke geldenenlevensmiddelen inzamelden en onder de behoeftigen , naar welke naauwkeurig onderzoek gedaan werd , uit-

deelden. Te Jdewert werden dageljksden armen gekookte spjzen uitgereikt(1).
Bi
jna twee jaren hield deze duurteaan, welkédooreenepestziekte verzeld en geting wegrukte. Xen vindtals eene merkvolgtl werd, die cen derde gedeelte der bevoll

waart
lige bi
jzonzerheid opgeteekend, die zich echter natuurli
jk laat verltlaren,dat,
terwi
jlelk,diedoordeze ziektewerd aangetast er onder bezweek , echter niemand
<an de adelli
J'ke geslachten der LltrcKAxA's,AoElzEw'
s en anderen ,wier liefdadigheidin

den bangen nond had uitgeblonken,daaraan overleden is(5).
De verdeeldbeden in hetDuitsche Ri
jk over de keuze eensKeizers,hadden inmid-

(1)occesczutissls,bl.138,139.UgB:uMlvs,Rer.F9.ïd.Hist.Zï:.XIlI.p.190.sYissExlrs,
Chron.m.Triesland.B.VlI.b1.190.

(2)Ziehiervcor,b1.53.Verg.F.szosaos,Fr.Jccrâ.D.111.bI.7.r
.
a7 261,
(3)occoscAatzssls,bl.139.
(4)svzsTzxoaup,Jaaz-b.r.Gron.D.ll.b1.102.
(5)occo scàaczxsls,bl. 140. NYlxsExlvs,C/4l.0?l.e.friesl.B.V1l.b1.10û, ScacTzAts,Ft'
.
Ilist.B.%.L1.167.

9 E S Y A D ER LI S D S.
*

.
dels op den staatvan Frg
eq.land merkeli
jlten invloed gehad. LobzwxzK vah Bei
jeren1300begreep te wel van welk belang de vriendschap des Graven van Ilolland hem in den 1339

stri
jt
l tegen zijnen mededingerFREovalx van Oontenrç
jk zi
jn moest,dan dathi
jiets
onbeproefd z0ugelaten hebben,om zich daarvanteverzekeren.sietalleen deedhi
jten
behoevevanwxttEx,innaam desRi
jlts, voorzich ènzi
jneopvolgersafstandvan alle
regt en aanspraak op Eolland en Zeeland, welke trouwens sinds lang door de Hol- 25 v.
gtnl.
landsche Graven weinig meer geachtwerden , maar ook van alle eischenop deHeer-sl1aa1
4

li
jkheidvanFrzenland,deleenhuldealleen uitgezonderd(1).DenGrietmannen,Raden
en gemeenten van Oontergo en W eetergo ontvingen eene keizerli
jlke aanschri
jving,
waarbi
jhunernstig gelastenbevplenwerd,den Graafvan Ilblland voor hunnenwettigen
Heerteerltennen (2).In hoeverre dit alles,zon door de volgende Keizers a1s doorde
Friezen is geëerbiedigd gewor
tlen,zallater bli
jken (3). Een andergedeelte van het
voormalige Frienland, de gemeente W esterwolde nevens eenige kerspelen tusschen
Drdfkl/l: en '
Eem&land, begaven zich om dien ti
jd,onderdebescherming des BisschopstonEwlzK van M unnter,wien zi
jtrouw zwoeren en beloofden steedste nnder-

steunen en te verdedigen,hem jaarli
jksvoorelk bewoondhuisin W entertvoldeeen
hoent0tpachtop tebrengen,cnbuiten zt
qnetoestemmiuggeen kasteelofsterkteopte
rigten. De Bisschnp daarentegen verbond zich , hen tegen elken aanval te h scher-

men en hunne.voorregten te handhaven ($.
Ten bli
jke, hoezeer Graaf wltr:x in Frienland aan genezi
jde derZulderzee,
reeds vöôr den afstand van da:gewest door Keizer roozw zzx , tmtzien werd ,strekt

een briefvan het jaar dertienhonderddertien doorverscheideneDekens, Grietman-

nen,Regters en Raden lconnttlenlgeschreven. Pitvreesvoor'sGraven ongenade,
tracbten zi
j zich hierin vân eene verdenking tezuiveren,datzi
jden Scltepenen van
Stavoren in de uitvoering des bewinds verhinderd hadden , ep beloven vportaan de
voorregten en vri
jhepen dezerstad,haardoorden Graafen zi
jnevoorzaten eschon-

ken, te erltennen en naarvermogen te helpen onderhouden (5). Hetschl
jnt,dat
omtrent dezen ti
jd ool
t eenig geschiltusschen deFriezen en de Harderwi
jkersplaats
had , waardoor het onderlinge handelsverlteel-gestremd wertl. Xen vindt ten minste,

(1)Ziehiervoor,b1.40.Charterb.z,.Triesl.D.1.L1.152-154.Verp.F.szoERos,F3-.;cc,.
1

.

1.
).111.bl.267,268.

(2)v.xlExls,charterb.r.Holl.D.II.b1.146.Clta'
t'
terb.r.Friesl.D.1.b1.151.
(3)Verg.F.szoEqos,Fr.t/ccri.D.111.b1.269.
(4)VT,STESOORP,Jaarb.w.6r0n.D.l1.bl.103.
(6)v.zlsals,Cltal-terb.r.#p#.1).1I.1)1.139.Cllarterb.1,.Friesl.D.1.bI.152.
15 *
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13* - dat de Grietman en Regtersvan W zldçngein y entergo,

1j:9

den burgersvanIlardevmi
jk

eenen brief van vri
jgeleide door hun regtsgebied gtgeven hebben,metverbod aan
svinterrn. hunne i
ngezetenen hen aan li
jf en goed temoeijen, opverbeurtevantachtig pon1314
28v. den

(1). Hetzelfde vri
jgeleide werd hun vervolgensdoorde Grietmannen enRegters

lvi
*
i
n Franekeradeel en W ç
â-tnhrztzeradeel, onder bedreiging van dezelftle boete
#n- vn
ltlaand.
1315 VO0r den overtreder, geschonken (
2). lnsgeli
jks sloten de Oostergoërs met hen

een verbond, waaruit bli
jkt, datde twist om tlen handel ontstaan was,die over
en weder, doch niet alti
jd met gereed geld gedreven werd,hetgeen totgeschillen
Hooim.overde bataling aanleiding gegeven had (3). 00k metKampen waren oneenig1317 heden ontstaan en tot zulk eene hnogte gestegen
.
J weinig minder tlan open, dat zi
9 v. baren oorlog ten gevolge hadden. Dûnr tusschenkomstvan Graafw lrLzx lll werd een

Avi
jn-vredesverdraggetroFen en bepaald,
pn
aa
nd.
datwederzl
jdsalleverongeli
l.kingen, natl.
eelen,roof
en dootlslagen kwi
jtgescholden en de gevangenen nevensdegi
jzelaarsin vri
jheidgesteld zouden porden. 9en Kampenaars echter wertlt0tschadevergoeding aan de Frie-

zen, de voldoening eencr somme getdsopgelegd. Mrieden vrede verbrak z0u duizend mark goud verbeuren , tle eene helftten behoeve van den Graafvan Hollan'
d of

zi
jneopvolgers,deandere helftten vnordeele(lerbeleedigtlepartj (1).
Hèt ongeluk der tl
jden hatlhet vuur derbinnenlandsche tweedragt verllqauwtl,
maar niet uitgebluscht, Eerlang zelfs begon het met vernieuwde krachtte woeden, en

een oud Jaarboek-schri
jver getuigt ((dat deontlerlingeverdeeldheid en dewoestheitl
xan oproerige en goddelnoze menschen tot eene verbazende hnogte gerezen waren i

en velen,noch naarGod noch naaroverigheid vroegen''(5). ln W entergo,voornameli
jk onderdeadelli
jkegeslachten vanx'
vLvA,EETTIXOA,ItEISALO&,wxzBxroAeneenige
antlere, werd meni
g bloedige aanslag tegen ellkander in hetwerk gesteltl(6). ln
-

Ooaterao trachtte men de geschokte rustte herstellen cn metnadruk denhandel tebe6 v. vorderen. Te dien einde sloot Leewwarden met de stad Grnnlngen een verbontl,
'

1:1--

term .

(1)Charterb.m.Triesl.D.1.bl.15à.
(2)Charterb.m.Triesl.D.1.b1.155
())Charterb.m.Trienl.D.1.b1.156.
(4)v. xlEals,6'
icrlerà.r.Iloll. D.II.b1. 188, 1'
91, 192. Cltarterb. 0.kkiesl.D.1.b1k
151 159.

(5)Chronika derFredcp,H.S.aangehaald bi
jwzsTgsnoRp,Jaarb.r.Gron.D.1I.b1.109.
1
(6)W lwszxlrs, Chron.r. Trie&l.B.YII.b1.191: P:v:xëmrs,Aer.Frh.Sf#f.Lih.Xllt.
..

1œ .
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waarbl
jde vrjheid van handeltusschen debeide steden gewaarborgd werd(1). In een13
001339
geljk verdragtrad Gronçngen metDokkum. Geen inwonervan de eene stadzou in
de andere door roof, gi
jzeling, aanhouden van goederen ofop eenige andere wl
jze
mogen benadeeld , noch wegens schulden vervolgd worden', dan die welke uit ver- 15v.

kochte goederen voortsproten (2). Uitden inhoud dezerverdragenbli
jkt,hoenoodza-Bma
loeai
nd.
kelt
jk zj waren, en in welken treurigen toestand de maatschappj zichin deze oorden 1318
bevond. Om dien te verbeteren en de veiligheid der ingezetenen te verzekeren ,
kwamen de Abten van Klaarkamp, b. okkum,sM ariëngaarde en van Betltaniè'
,benevens de Grictmannen en Regters van Ooetergo, naetde àaden derstad Groningen te

Dokkum bi
jeen en bepaalden, hoe men iemand van roofz0u moeten overtuigen,
hoe geldschulden zouden behandéld worden,en hoehooghetweergeldzouzijn.Deboeten op verwondingen zouden naardewetten bl
jiedergebruikeli
jlt,uitgewezenworden.
Wiemand dan de schuldenaar zelf, zou in regten mogen vervolgd worden enslechtsvoor

schulden,welkeuithetkoopenvangoederenvoortvloeiden (3).Hetwaserechterverreaf,
datdezemaatregelcn geheel hetheerschende kwaad breidelden en rusten tuchtin den

landeterugriepen. Hettegendeelbli
jktuitdekerkeli
jkebepalingenvanBisschop l?ay:byrsllc
van Utrecht, onder wien Groningen en het Go behoprden ,en in de verordeningen
des Xunsterschen Kerkvoogds van wiensstift de Omm elanden een gedeelte uitmaakten.

De kerkeli
jke vergadering vanM '
uneter zagzich meerdan eenmaalgenoodzaakt,ltrachtige maatregelen te nemen tegen hetmishandelen van Geestell
jken en hetbeschikken
over kerspelkerken, heilige overblt
jfselen en versiersèlen derkerken doorwereldlt
jke
m rsonen. Doch de Gdesteli
jken zelve maakten zich aan degrofste buitensporigheden
schuldig , en de Bisschop wvan M unster wasgedwongen hun het dragen van ongepaste

kleederen,hetbezoeken van slechte huizen en hetrinkelrooi
jen bi
j nacht,ten strengste te verbieden (4). Frleeland aangenezi
jdederEemswerd even alsW eetergo,
door de burgerlt
lke verdeeldheden geteisterd. De magtigsten bliezen de twistvlammen aan en verhinderden hethouden van de algemeene vergaderingen lli
j den
Opstalboom , om niet in hunne heerschzuchtige oogmerkén verjdeld te worden. Te
,

(1)DBlzsssw,Aosvplesf.Gron.T.1.p.88.
(2)DRIESSE.,J.
//l'
l
zAzlezlfl Groningana,T.1.bl.92.
(3)Daxssszw,aHonument.Gron. T.1.b1.89. Hetverdragisvan den elfden van ;.loehnaand

.

1318. Usao xo zrs,Aer. Fris. S ïdf. Lib.XlII.p.190. Scuonlrs,Fr.A ïdf.B.Y.bl.168.

#.szoxRns,Fr.Jaarb.D.111.bl.279,en deschri
jver van den Tqgenm. Staatv.Frzk#l
-D.I
b1. 466 ,hebben er mede gewag van gemaakt.

f4)Wzsrzppaap,Jaarb.m.Gron.b1.109,111,
.

a&J,G EX EENE G ESC14IE9ENlS
13*- Nordei werd het klnoster der gominikanendoor de oproerlingen overweldigd en ge1339

plunderd (1).

1318 Gaven binnenlandsche verdeeldheden steeds denbuitenlandschenvjanden deschoonste
gelegenheid, om hunne heersch- en ropfzuchtigeplannen teverwezenli
jken,thanspndervonden de W estergoërs hierva'
n de treurige waarheid (2). De West-Friezenslroop,

ten met kleine vaartuigen langs de kusten, plunderden M akkum , Kornwerd en de

nabjgelegen dnrpen in W oneeradeel, en pleegtlen veel moedwil. DeEdelen vRn
ATLVA en HETTIwOA bragten ondertusschen in het geheim een goed deel volks in de
wapenen en overvielen de zorgelooze plunderaars,'
waarvan de meeste over de kling

en deoverigeop devlugtgejaagd,doch te Makkum achterhaald, en neergesabeld
werden. Degenen,welkeop de schepen gebleven waren,zetten nu de zeilen bi
j en
wilden zeekiezen,maarhierin dpordestilte verhinderd,werden o0k zi
jvermeesterd
*

en over boord gejvorpen. De Friezen deden naet de veroverde bodesas een rooftogt
naar Afedev%blzk en llnkâuz%en , en schonken deze vaarttl
igen bi
jhunneterugk-omst,
aan de stad St
avoren,zonderdatdereden diermildheid gebleken is(3).Dezeda-

ëen van vi
jandschap en geweld waren de uitvloeisels van bl
jzondere wederzi
jdsche
wraak en geenszins van eenen openbaren oorlog. lmmersstonden Stannren en W et.-

tergo onder den Graaf van Ilolland,welkeeralleLandsheerli
jkeregten en daden
van oppergezag uitoefende,en voorzeker eenevi
jandeli
jkheden tegen zi
jne eigeneonderdanen zal bevnlen hebben. Deze gehnorzaamheid werd evenwel niet onbepaald

en altjderkend;dikwjlsverzetten eenige deelen van W eatergo,zelfshetllollandschgezinde Stavoren , zich tegen de Graven van R olland , welke dit echter en teregt,

a1seeneweerspannigheid tegen den wettigen Heerbeschonwden (1).
Dopr de inbraken der N oordmee, welke reeds zonveelgrontlsbewesten hettegen-

woordig Frieeland verzwolgeu hadden,moetStavoren om dezen tjd vreeswekkend
1319 doorhetzeewater bedreigd zjn geworden. Ar
aozhvsofAlzvzxrs,1btvan hetklooster

(1)IlsBo xxxlrs,Acr. Fris.Sï,f.Lib.XIII.p.191. ScuoTAsrs,Fr.JA'dl.B.V.b1.168.
F.szp>mos,Fr.Jaarb.D.111.bl.279.

(2)Tegenw.5f.t.Friesl.D.1.b1.466.
(3)Mrxssxxlrs, Cltron. r. Eriesl.B. VlI.bl.191. Scuozzars, Fv.nist.I).v.b1.-168.
F.szoznns,Fr.Jccrâ.D.111.bl.280. Tegenw.éf.r.Frokdt D.1.b1.467.

(4)F. sâpERns,Fr.Jaarb.D.111.b1.281-282. Deoorspronkeli
jkestukken,welke vanwlttzxs
ezag in lkkstergo getuigen,Tindt men in hetCharterb. r.imrie&l.D.1.bl.161- 165. Verg.

tevensdeKeizerli
jkebrieven,hiervtlerb1.115 velz
mcltl.

D E S Y I D ER LI S D S.

van sT.oorrapnvszpu uitdien hpnfde een anderkloosteraandeZuidzi
jdedierstad,ge-11
33
*39
stichthebben (1). Naastdezealoudehandelplaatssteeg Franeker,nnderwelksregtsgebied Ilarlzngen behoorde ,in magt en aanzien. Hier moesten voortaan degemeene

regters en overheden van W entergo,welke t0tdienti
jd,naarhetschi
jnt, teKertYer; in W onseradeel bjeenkwamen, hunne vergaderingen houden (2). Hetzj er
wederoneenigheden m'
etIlarderœl
j'k nntstaan waren,hetzi
jdatbi
jhetvprigvredesver- 13>
bond niet alles was verefend ,thans ten minste verschenen te Stavoren eenig: Sche'
-

penen en burgers van Ilardermù'k, om eene4erzoening te bewerken metdevriendenvan tweemannen,welke tloordeHarderwi
jkersgedoodwaren. Pitden zoenbrief
door '
de *regering #an Stavoren gegeYen j ferneemt men, dat hetzoengeld volt
laan 11v.

'

zi
l-nde, devrienden van den Aersfagenen den,Harderwi
jkersden gewonenTredekusga-Bl
1o
3e
zim.
j
ven. waarna men wederzl
jtlszweer, dienzoen ten eeuwigendage,zoolang deYiw#
maazde,en dehaan àrccïd:,onverbrekeljkte houden (3). Kortdaarnagafdestad
Ilarlingen , t0t bevordering van den vrede,aan deHarderwi
jkers,wien zi
jvan haren
kant hetzelftle verzncht, vrjgeleide binnen hare muren en regtsgebied(1). Twee
jaren later sloten deGrietmannen enRegtersvan Froonakkereeeneovereenkomstmet
dezelfde Gelderschestad,datniemand 40nrde schulden ofhetmisdnl'fvan een ander
zoude gemocid worden (5).
Steeds afwisselend donr de Graven van Kolland, Gelreen Oldenhurg , deBisschoppen van Utreeltt, Brem en , Alunnter en anderen bedreigd ,gevoelden de Friezen

eindell
jk het hoog belang,om debinnenlandscherultteherstellen,den landvredete
bewaren cn de nnderlinge goedeverstandhoudingaan tekweeken ,ten eind
'ede pogingen

hunnergemeenschappeljke vjandenteverjdelen.ErwerdderhalvetegenPinkstervanhet
jaardertienhonderddrieentwlntigeengrnntealgemeene landdagvan deFrze&eheZeelan-

hn,uitgezonderdW eat-Frzeeland, hetwelk den Graven van Iloltand behoorde,bj
tlenopntalboom bepaald,z00a1svroegerjaarlijksdegewonntewas,tlochhetgeen sinds
langen ti
jd doordebuitenlandsche oprlogen, deinwendigeverdeeldheden en de onveilighei; der wegen w&sverzuimd gewnrtlen (6). Tebestemden dageverschenen de

(1)Oudlt.en.Jedfïc/lf.p.Friesl.D.1.b1.474.
(2)Cltarterb..
p.Tries'l.D:1.bl.166.
(3)Ckarteth.w.Friesl.D.1.bl.162.
(4)Charterb.w.Trienl.D.1.bl.163.
(5)Cltarterb.r.Triesl.D.1.bl.165.
(6)W lysmMlrs,Chron.v.Triesl'
.B.YlI.bl.191, 192.P:x Exxlns,Iler. FTï4. Hist. Lib.
XIII.p. 102,193- ScnoTzsrs, Ft'.Ilist.B.V,bl-170. Verg.Alg.Ge,ci. d. Taderl.D.II.
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13œ - afgevaardigden der Friezen beopsten de Zclzm:r.
v tnt aan de W ezer, op die aloude
1339 h

oogtebjJurzeâ,waarsindsdedagen vanXARELdenGroote,zooveleeeuwendoor,de

algemeene belangen van geheelhet oufle Frzealand tusschen den Rn''n en de W ezet.

waren behandeld geworden (1). Daarecbterde afgevaardigden derFriezen van Oontergo en W estergo niet, ofnietin genoegzame getale Opgekomen waren , werd er
wel veel voorgesteld maar niets bepaald dan alleen , dat men tegen het einde van

Oogstmaand eenenaderebi
jeenkomsthouden, de Friezen bewestende Lauwersdaar24v. t0e ten sterkste uitnoodigen, en inmidtlels den onderlingen vrede en eensgezindheid
00
pnd
st-bewaren zoude. peze vergadering had dan ook plaats en duurde drie welken. Een
maa
.
ïrootaantalGriet
mannen, Regtersen Geesteli
jlten uitgeheelFriesland,z0o verhet
zich van het Flzet0taan delFezeruitstrekte, wasbi
jeengekomen. Geene Edelen
0fRidders, maar wel Zeelandsche Regters, voorheen gezworenen van den Opntallloom

enoemd, worden daaronder afzonderli
jlt opgeteld. Na langdurige beraadslagingen,
waarbi
jnietzeldendedriften in gisting geraakten,werden wetten en willelteuren vastgesteld, die of geheel nieuw waren, of de oude landswetten bevestigden. Het eerste

en hnofdpuntwas, ))gemeenschappeli
jlken gewapenderhantlverzettegenellten geeste,)ljken ofwereldli
jken Vorst, welkedeFriezen ofeen van hen wilde bestri
jdenofhet
))juk der dienstbaarheitlopleggen.'' De overigebepalingenstrekten om deveiligheitl,

St. 1. b1.424, 492 (6). Bi
j dealdaar opgegevene naamsaieidingen van Opstalboom, vf
aegc
lnca nog deze; ((Upntalling beteekent in 't oude Fries een R oeveling ; volgcns dien was
((hct de plaats, daar de Capitalen S petlelï'lge;l en de vornaamste des Volcks tzamen raad-

((pleegden-'' BESISGZ, Ilist. m. Oost-Fviesl. bl. 62 (a). B.szoERnsbezochtin 1767 deze
eerwaardige plaats, welke oudti
jds negen honderd voeten in den omtrek zou ;eweest zi
jn)
dochbevond,datzi
jslechtshonderden twintigvoetenlangenvi
jfenvecrtigvoetenbreedwas,enalzoo
driehonderd en dertig voetin den omtrek had.Fr.Jaarh.D.111.bl.291. Dezehoogte werd bcIommerd door de uitgebreide takken van driestatigeeikenboomen, wiertoppen ia elkander slingerden.
De zitplaatsen waren van zoden. Als men vergaderde sloeg men tenten op a1sin een veldleger.
UBBO EMMIUs et SEHOIANUS in 1. c.

(1)E. BESIXGI,llist. m.Oost-Friçsl.b1.61. Verg. Zl
g. Gesch.d.Taderl.D.1.b1.379.
Mratin de vergadering btj den Opstalboom beslotenwerd,moestdoorhetgeheeleFrieschevolk
opgevolgdenonverbrekeli
jkgehouden worden.Qewoonli
jkstondonderharebeslaiten:itaplacitum
est;alzoo lteeft#elon' goed gedacht. Hetzegel, metwelkzi
jbekrachtigd werden,waseen
geharnast man , in de regterhand met eene spies, in de linker met een ontbloot zwaard naar

den schouder gedraaid, de scheede op zi
jde houdende,staande ondereenenboom. Hetwasin
witte was gedrukt. HIRKEXROTF, oost-Fr.pprerpzlâ.bl.5I8,bi
j slnExns,Fr.Jccri.D.111.
b1./ 3,291.
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der ingezetenen te waarborgen, de inwendige rustte verzekeren en de misdaden te 13001339

strafen (1).
ln dePinksterweek desvolgengenjaars,hetwelk zich dooreen vernielenden water- 1324
vloed had gekenmerltt,hieldcn deFriezen wedereenenlanddag bl
jden Opetalhoom.
Van d
#e werkzaamheden dezer vergadering weet men alleen,datzi
jeen hevig geschil tusschén de Rustringcrs en de stad Bremen , over den mpord van een Rustringer door de Bremers ontstaan , vereffende. De Rustringers en de Bremers zouden é/n

volk,en hunnevnorregten en vri
jheden ongeschonden bli
jven. Bi
jeen oplkomendgeschil, zouden zi
jgeenszins wetler de toevlugtt0t dcwapenen mogen ncmen maar
zich aan de uitspraak van deRegtersderFrie&clteZeelandenbi
jden Opatalboom ,
moeten onderwerpen. Degenen ,wellte zich hiertegen verzetten , of zonder vcrlofdezerRegtersdewapenenopvatten mogten ,zouden daarinworden tegengegaan. Daarenboven

sloot e1k Zeeland afzonderli
jlk,en sloten alde Zeelanden tezamen.eenverbond van
vrientlschap metde ingezetenen van Bremen, welken daarbi
jdezelfderegten en bescherming als de eigcne landzaten in de Zeelanhn werden toegezegd (2).Totbcs'ordering s'an het algemeene welzi
jn en terbevestiging van den landvrcde,werd op
den bepaalden ti
jdin hetvolgendjaarwedereenezamenkomstbi
jdenOpetalboom ge-

Louden (3). Onderlingeeensgezindheiden inwendigerust,werden tlzanstemeergevorderd,dewi
jlGraaf wltl-zx ll1 van Ilollaltd ernstigcrdan voûrheen zich metde
Friesche zaken bemoeide. Stavoren en de W estergoërsin het algemeen ,welligt aangemoetligd door het bcsluit der groote Friesche volksvergatlering van dertienhonderd

drie en twintig,.om elkandcr tegen elke uitheemsche magt te beschermen ,popgden

zich aan 'sGraven gçzag te onttrckken. V'ILI.Ex bleefonverzetteli
jk op zi
jnregtstaan,
en vond onderscheidene ingezetenen, die met hand en zegel,hem vpor hunnen wet-

tigen Heer erkentlen en zi
jnen Schotlten teStavoren alle hulp enondersteuning be-

(1)WxxsExlrs,Chron. m.Trienl. B.#11.b1.191 195. U::()Exxlvs, Rer.Fris.Sïdt Lib.
XIll. P. 192--195. Scuonxrs, Fr. Ilist.B. 7.bl. 170- 172.Docum. r. ykie8l. bl. 16.
#. SJOEBD:, Fr.Jaarb.D.111.b1
.290- 306. W EsTE>noR#,Jaarh.m.Gron.D.I1.bl.120- 131.
AVIxsEMIc's,scHolwwrs en s'tœxl)shebben deze wetten ia haargeheel; rBBo Exxlrs en wzsTzxooltyin

uittrekselmedegedceld. Dewi
jlmethetvieren twintigsteartikel,naardeafdeeling vanwzxssxlrs,
of met het zesen dertigstl naar dievan scnon srsen slozRos,verscheidene Friesclteoverzettingen
dezer willekeurén eindigen,m eentwEslEsntllœ, in navolgingvan wlàloz, datde overige artikelen

lli
j eene andere gelegenheid,ol'voor Oostetgoen R'
kstetgo)ofveoreénig Zeelandin hctbi
jgonder ontworpen Zl
*
j
*n. Jaarb.r. Gron.D.l1.bl.1% .
t

(2)Wxsnwpogp,Jaarh.r.Gron.D.II.b1.132,133.
(3)WEslEypoqp,Jaarh.v.Gron.D.lI.b1.134.
ll, Ilxsk. 2 sTvx.
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11
33
03
09
- looftlen (1). Hj wilde zich echter,naarhetschl
jnt,nietdporgeweld vanwapenen
23v in zl
jn gezaghandhaven,maarslooteenbestandmctdeoproerigeonderzaten,om later
L
eanat
e-over eenen duurzamen vrede te onderhandelen (2). Ditbestand werd ongeveerdrie
np
nd
1325 maant
len daarna te Geertruzdenberg vernieuwd (3). Ondertusschen z0u deGraaf
bedektell
jlt gewerkt hcbben, om den band dereendragtonderdeFriezen teverbreken (1). H0e dit zi
j,ht
j stelde toen in 'verschillende gedeelten van W e&tergo,
Schouten ofRegters aan (5). Onderhen bevonden zich tweeburgersvan Stavoren)
-

.

eene nieuwigheid, welke den Friezen mishaagde. Opgehitst door den Abt van St.

Odulfs klooster, verjoegen zl
j de beide ambtenaren en maakten htlnne stinsen met
tlengrond geli
jk (6).Hetschi
jnt,datzl
j voor'sGraven wraakteregtbeducht,,zichmet
hem trachtten tevetzoenen. W ILLEM althansgafaan zi
jneGemalinzouAwxAvan Fc6 v. 102&vol
magt,om methen (Oent-Frlezen)teonderhandelen (1). 0p bedevan destad
Louwlnaand Stavoren cn des Abt
s van het St.Odulfslklooster, verleende de Gravin vrjgeleide
1326 aan zcstig mannen bewesten deLaumers, om met 'sGraven gemagtigden te Jlkm aar
30
v.

Ltmw-zamen te komen (8). Niet duideli
jk bli
jkt, wat hiervan geworden is. Xen vindt
ht
slec s, dat de Oostergnërs, doorden Graafbeschuldigd,dat zi
j(le wederspannigen

'1'a1.ntl-

28v.-in W eetergo ondersteund hadden , zich niet alleen van die blaam door eene schrif-

IJ
'
ente-

maand.teli
jke verklaring zuiverden, maar zelfsbeloofdcn,hem tegen deW estergoërsteonsteunen (9). Daarop werdwedereenbestand getrofen endoorden Graaf,zoowel
30 v. der
L
enat
-a1s door deGrietmannen van W ente'
rgobekrachtigd(10). Ditwasechtervan korten
lna
ne
d.
duur. Stavoren en W entergo verzetteden zich spoedig op nieuw tegen w ILLEM ,welke

lf
2o4ov
.hen nu voor vi
janden Terklaarde en onderanderen zekeren Bornlzxvan Wcer4'
dpr'
im.
(1)Cltarterb.m.Triesl.D.1.bl.168-171.
(2)v.xluls, Cltarterb.w.Iloll.D.lI.bl.369. Cltqrterb.1,.Triesl.D.1.bl.169. In dien
briefte ,sScge gegeven,noemt wxttzx destad Staroren, ))onzestad Lopidum opdfrvplj''en
Oont-Friesland,datisOostergo en Rzr
entergo,)hon&land Lterram wodfrcvll-''
(3)v.xlzals,Cltarterb.r.Holl.D.lI.b1.351. Ch.
arterb.r.Trie&l.D.1.b1.171.
(4)ScuoTzwrs,Fr.Sïdf.B.V.b1.172.
(5)v.MlEnls,Charterb.w.1101/.D.II.bl.3* ,361. Cltarterh.r.Tl'
iesl.D.1.b1.171- 173.
(6)WltHxLMrsI'
R:CnI
:ATI,R,p.634.
(7)v.MlERls,Charterb.r.11011.D.II.bl.378. cltarterb.t?.Triezl.D.1.b1.172.
(8)v.MlERls,càarterb.r.11011.D.lI.b1.378. Charterb.r.Frienl.D.1.bl.173.
(9)v.xlEals,Chartetb..
p.Iloll.D.II.b1.385. Cltavterb.t-.Triesl.D.1.b1.174.
(1â)v.MlEnls,Cltatterh.r.Sp#.D.II.b1.337. câcrferl.p.kkiesl.D,1,b1.171,17J.
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verlof gaf, hen aan te vallen en
b

onder brandschatting testellen (1). De Bremers,13103039
eschuldigd datzi
jdezebewegingen ondersteunden, trachtten zichinmiddels(looreen 10v.
open brief van àien smet te zuiveren (2y
h. Staroren zond lkortdaarop eenigeaf-SP
ielrm.
0kg
evaardigden naar Zzerikzee, om met tlen Graaf in onderhantleling te treden (3). 1
327
X
3 v.
.
en kwam overeen , den Heer en Graaf wegens de gepleegde misdril
ven en bui-(oasm.

tensporigheden, naar zi
jnen wil voltloening te geven (1). MCIIZLEX verleendehierop 19v
op eenen bepaalden dag teGrasm.
Ka
emmst
mehe
tz
jtneplg
ig
de
nteSt
ha
an
no
dr
el
He
jo
l
tn
tdn
te
du
j
,fzda
ted
z
bl
jea
erl
nko
ei
f
ae
ama
tsggte
ha
d.
ee
nnt(
e5n).mi
nst
tebl
,i
ei
re
wi
rpidze
il
ci
hka
ond
re
li
je
kBl
7oeivm.
.
.

aan zestig Friezen uithet onrustig.gewestA
'ri
jgeleide, om

aan 'sGraven uitspraalk, metbetrekking tot de boeten voor de misdaad tegen hem be- 7 v..
tlresr
en , en verklaarde voorts al de regten en lzandvesten ,weleer van hem verkregen ,Zomel'
m aand

te onçlerhouden, en zich aan hem te onderwerpen (6). Tegen de Friezen,zl
jne
wt
@
ykzl#dzl, gaf nu de Graafvri
r
jbrieven uit,om vooreenen onbepaalden ti
jd np hen
te rooven , met'last den gevangenen niet hetleven te benemen , maar hen s'oor den 21v.

Balluw ef grafeli
gken Regter te voeren (1). De Hollandsche kapers stronpten langs t
Aer
vi
nm.
.

.

de Friesche kusten , namen vele schepen weg en plunderden eenige streken in Gaa&-

terland. De Friezen daarentegen roofden in W e&t-Friealand,verjoegen den grafell
jken Schout uitStavoren en pleegden vele baldadigheden. Het was een openbare ltri
jggeworden; waarmen elkanderopzee ontmoette,werd metde hardnekkigste
woedegevoclzten en (1e gevangene,wie hi
jook zi
jn mogt,zondergenadeoverboord
geworpen. Graaf AVILLEM rustte nu eenetalri
jke en sterk gewapendevlootuit,om 1328
de Friezen eens&'ooralti
jdt0tretle tebrengen. Ditbragthen t0tnadenken. Zl
j verzochten met den Graafin onderhandeling te mogen treden ,hetgeen hun wertl toege28v.
staan (8). Hierop verltlaarden deGrietmannen, Regtersen gemeenten van W eetergoGr
asln.
bi
j geschrifte,tlat de Graaf van Ilolland in Stavoren en denlandevan W estergo

,

(1)Cltavtet-h.r.Trienl.D.1.bl.176.
(2)v.xlERls,Cltarterb.0.Iloll.D.II.b1.413. Cltarterb.w.Krienl.D.1.bl.177.
(3)5'.MlEals,charterb.r.11011.D.II.b1.421. cltarterb.r. Trie&l.D.1.b1.177.
(4)Cltarterb.r.kkienl.D.1.bl.178.
(5
.)v.xlzxls,Cltarterb.r.11011.D.1I.b1.424. Cltal'terb.r.Triesl.D.1.bl.179.
(6)v.xlEals,ckarlerh.1,.ï1oll.D.
.II.b1.428,429. Cltarteth.m.kh-iesl.D.1.b1.179.
(7)v.XIERIS,cltarterb..
p.Holl.D.1I.b1.449. Charterb.w.Triesl.D.1.b1.180.
(8)Avltuztxrs phocrl
tzl'aa,p.676. DE :EKZ,p.114.occo sclRtEssls,b1.140.Pssaxxxlrs,
4

Ber. F?.
2'
d. Ilist. Z''â. XIlI. p. 196, 197 ScueTzzrs, lh-.#t:f.B.$T.1)1. 173.Cltat'
terb. r.
kkz-esl.D.1.bl.182,
.
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13
10
30
39 dezelfde regten bezat, als zl
jne voorzaten hezeten hadden endoorhem bezegeltlwaren(19. Kortdaarop hieltlmen teIlaarlem eenebl
jeenkomst,waardeafgevaardigden
Bl
1oe
5ivm.
.van W eetergometden Graafovereenkwamen,(tdathi
jvoortaan Schouten,Schepenen
1328 ))en andere Regters in datgedeelte van Frie&lan'
d z0u aanstellen,naar wier vonnissen

zl
j beloofden zich te zullen voegen (2).'' Zj bekenden daarenboven nogmaalsbl
j
eenen brief, door hen en den Graaf b.ezegeltl, ))dathet regt binnen Staroren den

Graaf behoorde volgens t
k oude handvesten,en dat zi
j aldaar nietsteeischen hatlden (3).'' Laterwerd een zoen getrofl'
en overde geweltlenari
jën doordeWestergoërs
in Stavoren bedreven. Ii
j moesten de vernielde woningen tlerverjaagdeburgersin
2
0
-2
4
t
l
e
n
v
o
r
i
g
e
n
s
t
a
a
t
he
r
s
t
e
l
l
e
n,
en den Graafeeneboete van vi
jftienhonderd'Engelsche
''.1100imaandmalken voldoen,voorwelkede regeringvan kîtanoren borg bleef(1).
.

0p denzelfden dag van het sluiten der overeenltomst te Ilaarlem , ontving Graaf

wllzrEx de hulde derFriezcn,wellkehem bijdiegelegenheideen oud geschrifttoontlen , de plegtigheden betrefende met welke tle Graven van Ilblland van euds in

Ft-l'ealand tusschen hetFlleen.
deLauwersontvangen werden en regtoefenden (5).
Dit geschrift is, in den gronc
l, hetzelftle als dat,naar welk de Graven'van Ilolland

en de Bisschoppen van Utreeht sinds clfhondertl vi
jf en zestig,en bi
jzont
lersedert
twaalfhonderd vi
jfen twintig,zich bl
jhunnekomstin F'
rienland gedroegen (6). Het
van dezcninhoud. (('Wanneerde HecrGraafin Oost-Frleeland tFridâ'ltdzl# beoosten het Klle) komcn wil, zalhi
jzeswekcntevoren daarvan kennisgeven. Hi
j
zal door hetwaterSuytpfzldc(Dtg-derzee)in Stavoren komen en aldaarzi
jneopene
brieven toonen , door den Heer Koning van D ttitneltland bezegeld. De Heer Graafza1

bi
j zi
jne intrede, allen eenen goeden en vasten vredegeven,diedoorallen bezworen
en gehouden zal moeten lorden. Alle grafeli
jk-eleenmannen zullen voorhem ver*

.
schil
nen, om hunne leenen van hem te verhefl'
en volgensregt. Hierna za1 de Heer

GràafuitStavorennaarzi
jn land,Ilof-land genaamtl,enKempenennevertrekken.Van
tlaar naar Aldanen en voorts naar Froonakker tothetGroenedaal (Fr@97:::'
r?),
waal- ellkvoor hem zal verschi
jnen. llier zullen vier van de voornaamsten en edel(1)v.xtvltls,Cltarterb.r.Iloll.D.I1.b1.454. cltai-terb.v.P-riesl.D.1.b1.180.
(2)WltuuMvspRocraArt
m,p.676. o.Bzxz,p.114.
(3)v.xlzRls,charterb.r.Iloll.D.II.b1.455. Cltarterb.r.Friesl.D.1.bl.181.
(4)v.xlERls,Charterb.r.Spll.D.II.bl.4 462. Cltarterb.r.Friesl.D.1.bl.182,183.

(5)OESEKI,p.114.
jvers.Ycrg.Alg.
(6)v.wYx, ep wwt
asua,St.111.bl. 51, en de aldagr aangehaalde schri
Gesclt.d.Fcderl.D.lI.St.1.bl.169.
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sten hem van(1eaarde (0peenschild)omhoog heffen ,en men zal hem van nu aanvoor131*33-9
alti
jtlvoorHeererkennen. Dan za1de Graaf hier te regt zitten overallerleivoorvallen ,
zaken en misdaden btnnen het lantl eschied,en naar hetoordeel zi
jnermannen
uitspraak doen (
1).'' Erbli
jkthieruit,tlatdeFriezen desKeizersOppermagtoverzich
erkenden, en den Graafvan Kolland slechts alsRl
qksstedehnuder, Landvoogtl of
Regter beschouwden,wellte bj zt
jne ltomst in Frzealand,'sKeizersopene en bezegelde brieven moestvertoonen,zonderwelk zi
jneregtzitting,naarhetschi
jnt,nietig
en krachtelooswas.Xen meent,datdeze erkenningderkeizerli
jkeoppermagt,eenetler
uittlrukkeli
jke vonrwaart
len gcweest zi
j, op wellte deW estergoërszichaan den Hollandschen Graafonderworpen hebben (2). Hoeditzj,GraafwILLEM had zl
jn doelin
hetbedwingen vanStavoren en W entergobereilkt,en steldedaar,alsvoorheen,zjne
Schouten en Regtersaan (3). Even alsdeHollanzscheen Zeeuwsche,verbood hj de'H31v.
Friesche geestel
ooim.
l
jkheidscherpelt
jk hetaanknopenvanvastegoederen,ofdatmenhaardie jaag
zou verkcopen ofschenken (4). Dezemaatregelzalte noodzakeli
jltergeoordeeldwortlen, wanneer men bedenkt, dat de Geesteli
jlten, gcli
jkverhaalflwordt,toentwèe
tlerden van devaste gocderen in Frg
-ealandbezaten, en de geesteli
jlte eigendemmen,
totgroote schade dergrafeli
jlte inkomsten, doorgaans van alle lasten en opbrengsten
ontheven waren (5))
.
In Friesland tusschen de Zauî
rers en de Eems wasinmiddels in hetjaartlertienlztmtlerd v$i
jfen twi
ntig, een geschilmetden Bisschop van Munsteroverhetgevan.
.
gennemen van zi
ln oëciaal ontstaan, en over eenige kerspelen ,wellte zaaraan deel

genomen hadden,(1e kerkban uitgesproken. Aande eene zi
jde waren deProostuEsssx,teFermeum en zi
jnebroeders;aan de anderezi
jdedeingezetenen van hetlantlsiap Oldamht en vanIlolwyrdra.
v:-zl#/:e,
#lin deoneenigheden hieruitvoortgesproten , betroklten geworden. Aan vier Regtersin Rezderland had men de beslissing des,
geschils overgelaten , welke ondersteund door eenige pi
jze mannen uitGroningen en
de Ommelanden ,de volgende uitspraalt deden : Ten behoeve des Bisschops, zal we-

genshetgevangenzetten desoëciaalsen verdergepleegdemisdri
jven,schadevergoeding

(1)1.xA.
TmTl&lrsin Analect. T.111. p.219 (1).Verg.wzGgwzwa,D.111.b1.227.k'.szoEaos
Fr. JccrJ.D.111. bl. 246-249,welke echterdeovergavevan ditgeschriftop hetjaar1310
tœqgbrengt.

(4 F.szoxans,Fr.Jaarb.D.HI.bl.248.
(3)v.mzAls,Charterb.r.#/1/.D.lI.b1.456. Chal'terb.t).Triesl.D.1.bl. 181.
(4)v.xlsAls,Charterb.r.#pll.D.II.bl.464. Charferb.r.Triesl.D.1.bl.183.
(5)EslllslER,Tablea'
u del'Sïefpf-rcgènérak #c:Prov.vaïed.T.1.p.404.
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13X - ingevorderd, en tevens op niemv de boeten aan den Bisschop ,wegens het bezetten van
1339 k
erkcn en wegens klagten voor Schepenen verschuldigd ,bepaald worden. Erwertlen
b vendien n0g eenige an(
1ere bepalingen vastgesteld ,die eqn on'gunstig tafereelvan den

zedeli
jken enmaatschappeli
jken toestand in die oorden,vertoonen(1).
En intlerdaad , ook hier even a1s elders hadden de bloedige twisten , uit de ver-

deelde keizerskeuze ontsproten , de noodlottigste gevolgen. De banden ,welke Frlen-

land aan het Ri
jk hcchtten, waren daardoar meer en meerontbonden,dewetten
krachtelods.de gehoorzaamheid en tucht verbroken en de sluimerende verdeeldheden
weder ontwaaktgeworden. Om hetveelvuldig moorden ,brandsticbten, rooven en het

Plegen vau andere misdrijven, waardoor in dit gewest niemand methetzi
jnemeer
veilig was, perken te stellen ,hat
l men in dertienhonderd zeven en twintig in eene za'menkomst bj den Opetalboom , den Frzewehe Zeelanh n ten sterkste de verpligting
opgelegd ,ditkwaad dnorkracht van wapenen te beteugelen , en elkander daartoe naar
vermogen met manschappenteonderst
eunen (2). Op dien Landdag werden tevensde
belangen van Agvlngedam ,de hoofdplaats vau Fzpelingo,een uurvan de F:zzl',aan

deDelf gelegen,vcôrgedragen. Blnei
jendedoorbinnen- en btzitenlantlschen handel,
np
''verheid en kunstvli
jt,wasdezeplaatsaanmerkelt
jltin bevolking toegenomen en had
niet alleen de gedaante eener stad gekregen, maar oefende zelfs eenige stedell
jke
regten uit. Beze bloei had den nai
jver der Groningers opgewekt, welke geene
middelen onbeproefd lieten , dien handel tot zich te trekken , en inzonderheid ,

door deruimste beloften, de landzaten van Fznelingo te bewegen,hunne granen en

gcedereu bt
j hen te markttebrengen. Baarenbnven werden de Appingedammersin
de itoefening hunner oude regten dnor de omliggende Edelen verhinderd ,hetgeen
eene steeds opwellende brpn van twist opleverde. ln dezen staat van zaken wendden
zich het bestuur en de gemeente van Jppingedam tot de Regters en Retlgersvan F2-

zl:lzrzlgp,welkein eenealgemeenevergadering,de aloudegebruikeljke regten,vrjheden en gewoonten dier plaats,nevensde instellingen ten behoeve van haren haM el
bevestigden en onder tlen naam vaq Jppzngedammer Wzzvrsr3e'
f,in Khrih stelden,
met de verzekering , die tegen elken inbreukmalter te beschermen. Deze beschrevene

regten wertlen door de Friesche volksvertegenwoordigersbi
jden Opntalboom erl
tend
en bekrachtigd , de tegenstrevers.daarvan metde str'
af t
ler oproermakersbedreigd , en

aau Jpplngedam den naam .anstadtoegekend (3).Ditwasdelaatstealgemeenever(1)%VEs1E5o()Rp,Jaal'b.t,.Gron.D.lI.bl.13i-137.
(2)Avtsxqxnou ,Jaarh.r.Gron.D.ll.bl.137,138.
(3)Uallo Exxlrs,Rev.Frt
à.Ilint.Z?â. XIlI.p. 195. ScI
lthTkxrs, Fr.Ilht.B.V.1,1.173F.uoîhos,Fr.Jcc,
1-i.1).111.bl.337. IACESIESOORP,Jaal'h.t?.Gt-oa.D.lI.f)1.137 143.
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gadering der'FrzeeeheZeelanden bj den Opatalhobm (1). Dennderlinge geestvan13
13
03
09
broederschap bestond nietmeer,dezuchtnaarvri
jheid en onafhankeljltheid werddoor
delkuiperi
jënderbuitenlantlschemogendheden verlamd,en e1k zorgdeslechtsvooreigen
veiligheid. Het vuur der tweedragt#an buiten gevoed ,woedde door geheelFrzeeland;

heteeneZeeland bestreetlhetandere,jazelfsdeeenegemeentekontligdedeandcre
denltri
jgaan,enoveralverrezen sterkeburgenmetdiepegrachtenomgeven.Zeldenmeer
werden de geschillen in derminnebi
jgelegd,z0o alsin dentwistderGroningersen
Drenthenaars metden Bisschop van.Etreeht,zAxran Dï-l;overeenigegeesteli
jkeen
De
n
Gr
o
ni
nge
r
s
e
nDr
ent
he
na
a
r
s
wer
d
,
naa
r
ui
t
s
pr
aa
k der
wereldlt
qkeregtengeschiedde(22.
scheidsmannen ,hetbezithunneralnuderegten teeeuwigen dagegewaarborgd.Een Deken,
door tlen Bisschop over D renthe, het Goo en de stad Gronzngen aangesteld ,z0u de

bisschoppeli
jkevervallen (easueeïwc/pcl-),welke deBisschopweleeraan zich trok,
voortaan genieten;een Wt
jbisschop zoujaarll
jksdoorden Utrechtschen KerkToogd gezontlen worden, em dekinderentebevestigen,kerken en heiligeplaatsen tewi
jen,
en den boctvaardigen aiaat van zende te geven ; de Drenthenaars en Groningers zouden door den Bisschop tegen elk beschermd en niet buiten de gestelde palen mogen
gedagvaard worden. gaarentegen zouden de ingezetenen van llrenthe, van Gronin-

gen en van Goo en W old, elk schrikkeljaar,en nietz0o alszjbeweerden,om de
zeven jaren, ongeveerhonderd twee ep Teertig marlten ligte sterlingen aan den Bisschop opbrengen ,welke de regtmatigheid daarvan metden eed van zeven stolen be-

vestigen en degeldenin eigen persoon teIlulnf
.ordofBzeaehopnherg vorderen nzoest.
Yerscheenhi
jfietopdenbepa'
aldenti
jd,dan hadhi
jAierjarenlaternietste eischen;maar
indien hi
jkwam ,eq eenigenvporSt.Zc-irec/tznietbetaalden,mogthi
jdeweigerr

achtigen door den Slotvoogd van Koeverden en den Schout van Groningen dwingen.De
tlienstmannen en eigene lieçlen , welke gnederen van de Utrechtsche Kerk in leen
hielden ,mogten die niet,z0o als plaatsvond, zonder toestemming desBisschppsverkoo-

pen, vervreemden of aan anderen en zelfs aan vri
jelieden,zonderdeverschidigde
dienxten, overtlragen. De tiendschuldigen,die nalatigbleven,z0u hi
j naarkerkeli
jk
regtmogenvervolgen.''Dezeuitspraakwertlaanbeidezl
jden goedgekeurdenbezegeld(3).

(1)W ESTSwDORP,JccrJ.r.Gron.D.Il.b1.144.
(2)UsBo xxxlrs,Rer. Frïd.Ilint.Zï:.XIlI.p. 1K . ScztlTzzvs, Fr.Ilist.B.Y.bl.173.
NVESTEXDOK:,Jaarb.r. Gron.D.lI.bl.145- 149.

(3)DaassEx, Monum.Gron.T.1.p.101- 110. XlGwlx,Orerzigtran deâcdfyrel in.
p,eAltlte. St.1. bl.87- 91. Deze uitspraak is van den zesen twintigsten vaa Bloeimaaud 131 .-

Zieoverden eedmetzeven stolen (zevenkerkeli
jkeniùhunplegtgewaad,#fplegenanmd),u.v.At-
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1300-- Ondert
usschenhadden deFriezen aan dezezi
jdederLaumers (oeet-Friezen),ender
1339 welke men hier alleen de Oostergoërswil verstaan hebben , zich weder tegen den Graaf

vanKolland verzet, Althanshl
j gelastte zjnen Schputen en Baljuwen (van W atcM'
11iv
.go?),den Ridder zAx van Caneren (f?tïzl#:r) niette verhinderen, wannesr deze
nterm.eenige goederen dierFriezen, ofook zelfshunnepersonen,zi
jnevi
janden,gevangen
1328 în hetland bragt(1).Laterverli
jddehi
jzA> nanCuneren meteenige goetleren,weleer door uzxohlp van Caneren inleen bezeten en gedeelteli
jkin Stellingwerf gelegen(2). Om aandittegenspartelen derFriezen zoo mogeli
jk een einde temaken,%krachtigdeKeizerLoozwlzK,wien zi
jsteedserkenden,schoonzi
j geenen tusschen-regent
duldden,t
len vroegerget
lanen afstandvan alle regten en aanspraken desRi
jltsôp#p&
land, Zeeland en Friewland, en gelastte op%nieuw ))den Grietmannen , Raden en
14v. )Gemeenten van Frêeeland in Oontergo en W entergo ,Graafw lLLzx voor hunnen

Zomermaand )
)wettigen
1330

Heer te ontvangcn (3).'' Deoudeverdeeling van ditgewesttusschen de
Graven van Ilolland en deBisschoppen vanUtreeht,wasdoorditkeizerli
jk bevelafgedaan (1). De Friezeù onderwierpen zich,ten minste hetbli
jktniet,datgedurende

llet leven van den Graaf, de rust weder is gestnortl gewnrden. Trauwens, w lsx-Ex

verzuimde niet hen door zaclztheid,mizaamheid en gunstbewi
jzen te winuen. Loo
dikwi
jlshi
j een Frieszag, riep hi
j hem t0t zich en verschaftehem ,bi
jhetminste
klagen, terstond en schrifteli
jk regt. Wanneer zi
jne Etlelen daarover mortlen en
vroegen, waarom hi
j toch tellkens den een en den ander van zullk een A'erachtelj'k volk (de fcîïv
'ilç/?@p'
?
zlo)totzicllriep,antwoordde hi
j:))Bitvolk isdegrootste
schat van geheelmi
jn gebied; mi
jne voorzaten hebben hetdoorhun zweeten bloetl
verworven, en ik alleen ben er Heer van.Ilt za1 niet dulden ,dathet verdruktworde,

ofdatiemand eenig deelin ditmt
jngebiedverkrtjge (5).'' W ILI-EX zaghieroptlen

x'
uzx, in het M e D.der werken van de M aauch.t,.Nederl.Zefkrl.feLeyden,1774.Boxlux,

charterb.r.Gelre,bl.461(%
(1)v.mymls, Charterb.w.Holl.D.lI.bl. 473. Charterb.r.kkienl. D.1.bl.184.Verg.
k.szozlœs,Fr.Jaarb.D.111.bl.319.

(2)v.Mlgms,Charterh.r.Holl.D.lI.bI.520. Cltavterb.w.Frieal.D.1.bl.1œ.Debrief
i:van den 24 v.Hooimaand 1331.

(3)v.Mxzlus,Cltarterh.m.Iloll.D.lI.b1.4W ,4%. char- b.z'. Trienl.D.1.b1.184,185
Verg.hiervoor,bl.40,115.

(4)Bu.
nEltm,
e ,D.111.bl.%.
(5)Pslt.Dx tEvll>:
,,& ftz- Reipuhl.Cevv: LIï.p.>1)>2.Amst.17.
01,PsIt.:1:tzA-nzx
wa: Raad '
van QraafmttxxY.
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adel en leenmansstand, welke in ljne and.ere staten a1s tusschen hetvolk en den1300=
Vorstgep1aalstwaren (1). Den Abtvan Klaarkamp,welkeonderdeFriescheGeeste- 1339
ll
jken op (le landsvergaderingen de eersteplaats bekleedde en voorstemde,Terleendejj
2e6rfMs.
thi
j door zi
jn geheel gebied vri
jheid van tolvooralle goederen en levensmiddelen,ma
a
n
d
z
1333.
welkeaanlzetltloosterbeboorden (2).En nadengeweldigenwatervloedinhetlaatstegedeelte van hetzelfde jaar,welltede Nederlanden,doch in hetbjzonder Frg:ek
%land,
teislerde, vele dorpen overstroomde en eene menigte menschen en vee medesleepte,

voorzag hi
J-))zndennoet,''geli
jlthi
jzichuitdrukte,ndieïzzErzeslandtï>,''dooreenen
onderstand, welke uit R'
jnland,Del
fland enKennemerland,diemindergeleden
hadden, geheven werd en in twee penningen van ieder morgen lands bestond (3).
In hetbi
jzonderbehartigdeGraafwxtrEx debelangen van Stavoren. Schnon deze
stad veel van haar ouden luisteren aanzienhadverloren,waszi
jechternog ri
jk en
magtig genoeg , om dnor lzare schepen aan het verbond der Hanzec-steden , waarv

van zi
j een voornaam 1iduitmaakte,veelgewigtsbi
jtezetten. N0g vôôrhetmidden
der dertientleEeuw had NVALOEM..
R, Koning van Denemarken, haarvri
jen handel
door zi
g
.n ri
g*lt4 en andere voorregten geschonken,welkeeen zi
jneropvolgers,cuRxs-'
t
l
e
r
t
i
e
nho
nde
r
d
z
e
s
e
n
t
wi
nt
i
g
had
v
ernieuwd en bekrachTOFFEL 11, in het jaar
j zich in twaalfhonderdtwceennegentig totde
tigd (1). Xaar daarentegen had zi
bescherming des verbonds,met cen bepaald getalwelbemande schepen verpligt, en was
hiertoein dertienhonderd een cn dertig door xIE>nRIK 11, Bisschop van Luheck, a1s0p-

perbestuurderdesbondgenootschaps,uitgenoodigd geworden.Hetschi
jnt,datzi
jdaaraan
gecn gehoor verleend heeft,en hieruit een geschilmet Luheek ontsproten is, waarîn

ook destad Ilamnurg betroltken werd'(5). Zekerishet,datereen onrlogtusschen
Stanoren enLuheck ontstaan was, in welken,naarhetschi
jnt,bi
jzanderde haringvaart belemmerd en benadeeld werd. Graaf w ztrEx gaf den burgels van Stavoren

vri
jh'
eid,hunneschadeopdeLubeckersgeheelzi
jn gebied doorteverlzalen,indientleze
laatsten niet binnen eenen bepaalden ti
jd,debeslissing vandentwistaan hem over(1)BltpEAplzx,D.111.b1.96.v.MIEAI,,f/lcefer/?.r.Ilbll.D.lI.b1.5(6.
(2)Charterh.m.Friesl.D.1.b1.187.
(3)v.MIERIS, Charterb. ,7. Iloll.D.1I.bl.559.Charterb. r. Erienl. D. 1. b1. 191, 192.
chron.de Traj.in xwrrluzz J nalect. T. V. p.347.D e Fer-eerderdc zzu ,b1.224.Vcrg.
vàoEwA.
n , D. 111.b1.229.F-szcEans,Fr.Jccrl.D.111.b1.325,326.OlmlprsFeri d.ïFaterrl.
b1.381,382.

(4)svlxszxxrs, Cltron.m.Fn'ie&l.B. YII.bl. 195- 1œ. Scserzwrs,Fn Ilint.B.
174,175.

(5)F.slpEans,Fr.daarb..D.111.bl.323-125.
11 prEt.2 srrk.
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1
wi
8ju-v.bragt,wederzi
jds,ondereenige bepalingen echter,kwt
jtgescholden en de gevangenen
1Paand aan beide kanten op vri
je voeten gesteld werden (2). Tevenswerden eeni
.ge Enk134 huizers,welke in dien knjg nnschuldig metschip en gnedteLuheck opgebragtwaren,ontslagen enhun schadevergoedingtoegekend (3).
Tusschen Gronzngen en de Ommelanhn wasinmiddelséen oorlog ontstaan over

eenesluisofwaterlnzing bj hethuisGronenberg,waaroverdeOmmelanders,ofschonn
men daarin wederzi
jds genoegen had genomen, zich niet minder beklaagden dan
over het Avillekeurig gedrag der Groningers met betrckking t0t de munt, den pisselen

denhandel, waardnprhunne belgngen aanmerkeli
jk benadeeld Werden. Xen beweert,
dat afgunstcn nalver overden toenemenden bloeivan Gronzngen,cp dezeklagten
veel invloed gehad hebben (4). Eldersvermoedtmen,datdezekri
jgslechtseen gevolgvan departt
jschappen derSchieringersen Vetkoopersgeweestis(5). Hoehet'zt
j,
de ingezetenen Tan Runningo, Fivelzngo, Fredemoldt Langewold,Kumaterland
en Jehtàcrv :ldp , nevens velen uit Tmente en D rentâe gcrdden hetzwaard aan tegen
de Grpningers, welke aan hunnen kaut ook donrecnaanzienli
jkgetalDrenthenaarspndersteund werden. Be'bondgenonten.werden tweemaal dnnr de Groningers geslagcn,

doch bj de derde ontmoetlng, kregen de stedelingen denederlaag. 9itwekteden
ongemeen 0p. Terston; bemagtigden en versterktenzi
jhet slot
Gronennerg nabl
j E'
uvelgunne,en sloegenvervolgenshetbelegvcorLtetKortznghuo,

moed der landlieden

tusschen GronLngen en het klooster Selmerd. Dit slot, door Drentsche Edelen ten
h hoeve der Groningersverdedigd ywerd stprmenderhan; overweldigd ,de geheele be-

zetting metdcn slosvoog; nzxnhlm xohTzwooverdekling gejaagd,en allestengrnnde
toe verwoest. Nu
was de weg
tnt de verovering
van Gronzngen zelf gebaand. Men
*
.
drong de stad binnen , waarhevig gevochten , een gedeelte der mm en afgebroken en
menig huis omvergehaald ,of zwaar beschadigd werd. Yele burgerssneuvelden en zestig
anderen werden , op last der overwinnaars,door beulshanden onthoofd. Hierop werd

(1)Cltarterh.m.Friesl.D.1.b1.186.Debriefisvanden 9den v.oogstmaand 1332.
(2)Câarterbir. Triesl. D.1.b1. 187- 191,ovcrgenomea uitv.wlvals,cltar*rb.m.Roll.
D.ll.bl.549-552.

(3)y.MlEms,câatterb.v.HOII.D.Il.bl.552.
(4)ScseTAyl;s, Fr.Rist.B.V.b1. 176.' F.glt
lzans,Fr.Jaarb.D.111. bl.355,356.Verg.
wxsxzxsoRp, Jaarb. r. Gron. D.II.bl.151- 155.D'x1Fs$x5,Monwm.6rew.T.1.p.110- 1> .

(5)XVRTZAIIOEPjJaarb.r.Gron.D.II.bl.150.
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eene verzoening te Selmerd getrofen, diecchternietlangstandhield (12. Onder-1;mtusschen verkregen de Groninger: van de Regters en gezworenen in Runtrzngeland 1339

verzekering van vri
jen handelen veiligheid voorhunneknoplieden aldaar. W erd iemand van hen gevangen genomen of beroofd, dan zôude men den beleedigze voldoe- 2 v.
Bloeim.
ning verschafen en de afgennmenegoederen metf
leverschuldigde breul
tterugzenden(2)- jaa4
Evenzpo verleenden Schepenen en Raden van Stavoren , als een bli
jk van genegenheid en vriendschap , aan de Groninger handelaren , welke met hunne schepen en 6 v.
goederen de markt dier stad bezochten
llooim.

,ontslag vandestedeli
jke tollen;onverminderd echterden t0lvan den Bisschopvan Utreehten desGraven van Kolland (3).
Het aanzien en de magt van Graaf w ztrEx III waren niet genoegzaam ,om in W et.
-

ferg/ de binnenlandsche rust en de persoonll
jke veiligheid teverzekeren. Dert
jke
klnosters van Lzdlttm , Ludzngakerk , M arzéngaard, Fpzleerd , Klaarkamp ,
Oadeklooater of B loem kamp en anderen kweekten cen groot getalmonniken en leekebraedcrs op, welke zich aan de grofste buitensporigheden overgaven en om elkander
te verdrukken en te krenken , zich nu eens voor den uanhang der Schieringers, dan
weder voor dien der Vetkoopers xerltlaarden. Ezrco tlArcxAxA ,Abt van Lzdlum ,

was in openbaren krl
jg met eenigeEdelen en onderhield,behalve deleek-ebroeders
zi
jnskloasters# honderd en vi
jftiggcwapenden in zi
jne dienst. Voorhetoverige was
hi
j een man van gestrenge zpden, v0li
jvervporde odsdienst en ernstig in hetbedrWen en vermanen dermonniken,waardoorhi
jbi
jvelen van hen zeer gehaat werd
Onder de gnederen zl
jnskloosters,welks bloeihj ongesaeen bevorderd had, behoor.

den twee landhoeven te B ozttm in M enald.
umadeel,deeeneM onnçkltuke, de andere
Ter P oorte genaamd. Dik
rf had hl
jde leekebrpederspfeonvereen,welkedeze
. we

gronden bebouwden en daar,gelt
jkopdemeestelandhpevenplaatshad,welkevervande
kloûsters verwi
jdertlwaren,een ergerljk leven leidden,bestraft,maarhierdoorslecht:
j bi
j een bzoek teTerhtmnen onverzoenli
jken haat opgewekt. Dien ondervond hl
Poorte. Xen ontving hem en zt
qn gevolg metalle teekenenvan berouw, achting
en liefde, doch het plan was,zich vooralti
jd van den gehatentuchtmeesterte ontslaan. Bl
j het avondeten ging de beker vroll
jk rond. De argelooze Abt, niet
x

%ewoon te drinken ,gevoeldede uitwerltselen van den zwaren drank , welken men hem

(1)Occo scwxl-xzsls, bl.140, 141.JoAwizs o:tEs- z,Chron.G8*s.in xlwuzvrs,Analect.
T-1. p. 71. Svszn alcss,corte chron.in,deA nalecta Aedïï A evi van *.gxorERlrsv.wlznsx ,

bl.444. zmst.1725.lJSSO xxxlt!s,lter.Fris.Ilist.Z0â.XIlI.p.198,wienScseTzsv:enF.sloxsps,
xolgen.W EsT>zotmp,Jaarb.r.Gron.D.1l.bl.156,157.

(27DltlzssBw,Konument.Gron.T.1.p.125.
(3)DRsusxH,Monument.6rpp.T.1.p.126.
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1300- had toegediend,nam zjn afscheid en begafzich terruste. Op ditoogenblik drongen
1339 de leek
ebroeders met geweld zi
jne kamer binnen, verweten hem met schampere
M'oorden zi
jne onmatigheid, waarvan zich tle sporen op zi
jnen tabbaard vertoonden,
l

sloegen hem met een dikken knods op het hoofd, zootlat brein en bloetl tegen de

wanden spatten,en wierpen het li
jlt uithetvensterin degracht. Zoodra 'sanderen
daags de gruweldaad ontdelkt wasy geraakte het geheele dorp i'
n beweging. De booswichten w erden gevat en aan stalten levend verbrand ; de landgoederen geraakten in

hetbezitvan anderen,en de stinswertlten grondet0e geslecht(1). EenigeEdelen
9

wilden , om de herinnering van zulk eene euveldaad te vernietigen , het klooster Lidl'
um zelf verdelgen , hetgeen eclzter door Kzxpo w Eloux ,epvolger van rzwvcK-kxw ,
voorkomen werd. Veel leetl dit gesticht door brand en stormwinden onder het vier-

jarig bestuur van den nieuwen Abt, wien hetevenmin gelulktehetkloosterte herstellen, a1s de tuchtonder de monniken terug te roepen. lli
jverd opgevolgd door'
1336 oozRp AXOL.
&, een Friesch Edelman van Reed , die het klooster herbouwtle, doch zich

dieperwikkeldein deonlusten dlerti
jden. A1sYetltooperwashi
jin openbarevi
jandschap met de '
Schieringers-gezinde kloosters Lttdingakerk en Bloemkamp, bi
j
wie zich de Et
lelen TAOIS'OAen SEERPvan X#:l:zIvoegden. Destri
jd werd aan wetlerzi
jtle metgehuurd kri
jgsvolk gevoerd; totdateindeli
jk devrede,doortusschenkonastvan eenige scheidslietlen,getrofen werd (2).
De binnenlandsche rust was te wenscheli
jker dewl
jlFrieeland thans door den
1337 Graafvan Gelrebestooktwerd (3). Naauweljksscheptehetongelukkig gewestecnige
%

verademing,toeneenegeweldigeoverstrooming een grootdeelderFrieschelantlen teistcrde,
waardoor eene menigte menschen en vee het leven verloor, en vele kerlten en zware

gebouwenomvergeworpenwerden(4).RElwornvanGelrehervattehieropwederdevi
jandeli
jkheden, en de bedreigde Friezen zochten toevlugtbi
jdenGraafvan llbllalld (5).
(1)SIBRIXnI I.
E0lIs Titae cf res gestae Wsscflzwz in Zz
rtp?
zlzz,in MATTIIzEcs,Jnalect.
T. 111. p. 553= 555. occa sclRtEwsls,bl.142.De eerste,doorrgsoExxlcs gevalgd,steltditfeit

kl het jaar 13329 de twecde,door scuprzwrsgevolgd,in 1336. Geheel vcrlceerd wordtin de
Oudlt. m. krriesl. D.II. b1.175,Let jaar 1322 opgcgeven.Heteerstejaarmerkisongetwi
jfeld
hetjuiste.
(2)SIBRZwOIuowlsFïfceZbbatum ïp Lidl.p.555-557.ScqoTa
tlrs,Fr.#ùf.B.V.bl.176.
OuWt.r. friesl.D.II.bl.176,177.F.szosRos,Fr..Jaarh.D.111.L1.332.

(3)Zie hiervoor,bl.103. H. :lrxlwl ResTf-ca#ïd.inprxnzv'sAnalect.T.1.p. 120.Verl.
x lvxqsx,Honumvnt.&9:4.T.1.p.132.

(4)OrTIIOF,Feri.r.d.'Fcferrl.b1.382,
(5)Ziehierwor,b1.101.
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Ycrmoedell
jk wasditvruchteloos,dewi
jlwlxaxzzx IIIkortdaarnaoverleed.Zi
jnzoonen1300-Nvolger wzLLEx IV deed zich dadell
jkalsHeervanFrienland gelden (1). De'bttr- 1339
gers van Stavoren zonden vier afgevaardigden naar den ffccg metlast en magt (tom 16v.
voor hen en hunne nakomelingen , Gral w ILLEM van Ilenegouwen en Ilolland a1sLentèmaand.
hunnen regten en mettigen S:dr te erlkennen, te huldigen en uit aller naam ge- 1338
,

trouwheid te zperen, naar luid derhandvesten,die zi
jvan 'sGraven voorzaten,ontvangen hadtlen (2).'' Op den dag van dezehuldiging,beltrachtigdewzLux alde
reglenenvri
jheden doorzijnen vatleraanStavorengegevenenvoegdeerditzonderlinge
nieuwevoorregtbi
j,indienheteenvoorregtmaggebûemdworden,dat))zo0iemandinStawprezl eenen man dootl slaat, en de boete aan den Graaf, aan de stad en'aan debloed-

verwanttn des verslagenen ltan '
voldoen, hi
j noch zi
jn leven verliest,noch tlestad
behoeft te vcrlaten (
3).'' Xen vindt nergens eenig bli
jk, datde overige Wester.

goërs en Oostergoërshet voorbeeld van Stavoren ,met betrekki
ng tot 'sGraven hultli.

ging,gevolgd hebben (1).
De onlusten tusschen de Groningers en de Ommelanders waren inmiddelsmet verhieuwde woede weder losgebrolken. De verzoening te Selwerd getrollkn , had niet
lang stand gehoutlen. De Groningers waren weldra weder in H unal
-ngo ge
'rultt,doch
door Fivelingo terugtrelkltentle, op tle vlugt gedreven geworden. Gronlngelt 1ag ntt

een langen ti
jd open; deOmmelandersreden ernaargoeptlunkenuiten in,enongestraft zelfs.
werden er velemoorden en baldadighetlen gepleegd (5). 0m-eindcli
jk
deze noodlottige gesclzillen tevereffenen,kwam een aanzienli
jk getalGeesteljken en
Edelen uitFrzeeland beoosten en bewesten de Laumers enuito rdzll/tc,in hetlklooster

Selwerd bi
jeen. Xen bepaaltle, dat ((de Groningersden steenen muur hunnerstad
#an deEbbingepoorttotaan den toren bi
j deBoteringepoortgeheelnederwerpen,doch
den houten muurmetde houten poorten wederherstellen zouden;ook meesten zi
jvan
zes der sterkste stinsen de boanste verdieping afbreken. Dewederzi
jdscheschaden
àouden vergoed, en van de gelden, zoor de Groningcrs den gevangenen Friezen afge-

dwongen,driehonderd marken sterlings teruggegeven worden. Allegi
jzelaarsen gcvangenen werden ontslagen. De Ommelanders ontvingen van de Groningers,wegens
t1e dootlslagen , duizend mark sterling, maar betaalden daarentegen even zoaveel aan
de erfgenamen van de gesneuvelden in het slotvan U>:wIIRIK KoaTlxo. Indien t1e erf-

(1)Ziedcbrieven van dien GraafinhetCharterb.r.Friesl.D.1.bl.193.
(2)v.xxEals,Cltarterb.m.11011.D.II.bl.605.Cltarterh.r.Triesl.D.l.b1.194.
(3)v.xlEals,Charterb.t,.Roll.D.I1.bl.606.Chartetb.0.Triesl.D.1.bl.195.
(4)F.szaEans Fr.Jaarb.D.111.bl.355.
(5) J.Dgzgxxtcx,cltvon.Gron.p.71.S.zxRlcu:,corte c/lrpn.bl,111.
.
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13> genamen hiermede niet tevreden waren, mogtniemand, hi
jzj Fries,Groningerof
13O nrenthenaar, hen tot zick nemen nfbeschermen; die zich daaraan schuldig maakten
zouden in eene boetevan honderdmarksterlingverwezen ,hunnehuizen omYergeworptn,

en zoozi
jdevoldneaingderReteweigerden,zeshunnernaastemannelijkebloedverwanten
vonrhenin regtenbetrokkenen totdebetaling gedwongenworden. Elk,zooinisbiten de

gtad,blsefin hetbezitzi
jnergoederen en regten,geljk hj die voordenuitgebroken
twitt regtensbezeten had. Alde roèrendegoederen van Geestelt
jken teGronzna- ,
*

welke door de Groningers weggennmen , doch naar eede der vier Burgemeesteo nog
voorhanden waren , moesten aan de regte eigenaars worden teruggegexen. De Groningers zouden voortaan met de Friezen , wa.nneer het gnede mannen oorbaar en nuttig
mngt dunken ,de ,vmghei
d derFriezentegen alleHeeren,(alzoo qok tegen deGraven

van Rolland en Gelre?)gemeenschappeli
jltTerdedigen.Doodslagenmetvoorbednnhten
rade, welke nog uit delorigeeneenigheden mogten voortvloet
jen,zouden methonderd marken sterlings,en diebi
jtoevalofongeluk gepleegdwerden,metzestienxmrken bi
jdeerfgenamenverzoendworden.DeGroningersmogtenintlenwederzi
jdschenhan@

de1, zich van geene andere maten en gewigten bedienen dan de Friezen en de Dren-

thenaars. Ook zouden zj de oudeverbindtenissen metdezen aangegaan,getrouweli
jk
naknmen en hen nietbedriegen,bj voorkoop inhetkoopen,ofverkoöpen en in het
mengen f2n cpzlrc-sf/)van zilver of goud. Fzlk zou naareigen goedvinden sluizen
megen leggen of herstellen. Indien een vreemdeling, welke vier dagen in Groningverteefde, aldaar iemand doodde,verminkte, ge#angen nam , beroofde ofanderzhw 4erongeljkte, zou zjn gastheerofdegeheelestatl voor hem verantwoordeli
jk zjn, ten

wareht
j voldnening gave,Hethuisvan dengenen,welkehem beschermde,zou omver
gehaald en de eigenaar in honderd marken sterling boete verwezen worden. De Fritzen moesten de vesting in Gronenherg weder slechten op boete van hondertl
marken sterlings. A1 de geschillen tusschen de Friezen en de Drenthenao in dezen

erlog ontstaan, zouden ondprdezeverzoeningbegrepen zi
jn. De beslissingvan twi
jfelachtige vraagstukken uit dit verdrag in het vervolg ontspruitentle, zou aan schekls-

lieden overgelaten worden. Jaarli
jkszou op hetraadhub te Gronlngen eenevergadering van een bepaald getalRegtersuittle Ommelaqden , Drentje en de Burl meesters van Gronzngen , h nevens de Abten van Jdewerd en W ztteoiert:zz& ofhunne
gemagtigden , gehoutlen worden ,om de munt te onderzoeken en zoo'
danig te regelen ,
als men ten meeste nutte der omliggende landschappen noodig zou achten. Op dien dag
30v. moesttevens dit verdrag vernieuwd en wederbekendgemaaktworden.W ie zich tegen tk
zomerlnaand punten daarin bepaald lergreep,zou met eene boete van honderd marlten sterlings p 1338
straft wcrden. Deze uitspraak werd aangenomen en bezegeld door Eunêîngo , FkpIingo,Drentlte,Gronlngen,Fr:#:=pJ#,Langemold,fflf-zf:rllwd en Jqhtker& :&vz. 00k de vrienden en erfgenamen der gesneuvelden op hethuis te Kortlngv,

9 ES Y A D ER LI S D S.

135

> rustten er in na eenige tegensparteling , op aandrang va'
n azllovn, Burggraafvan 13* 1339
K oeverden ,en de gewestell
jke overheid. BeBurggraafen hetlandschap Drenthebe-

lxfden zelfs, de vredestoorders, ùaarluid van het verdrag,testrafen en zes nnbe- Wdnmaand

xuanden,in plaatsvan de gevlugten,in debepaalde boetètebetrekken (1). W elk 1338
een treurig tafereeldezeovereenkomstvan den toestaùd dierti
jden oplevert,lagechter
in haar de grondslag eener nadere vereeniging metde Om melanden en van dien =n-

merkelt
jken bloeiendataanzien, totwelke Groningen kortdaarnanpklom (2).
Noowm-Baw:Awp.Llxvvao.JnBraband,evenalsinGroningêneneldersind:Nederlanden , waren de steden magtiger gewnrden en hadden zich meeren'meerdnen gelden,
waaruit dikwerfde grootste nnlusten geboren waren? welkeHertngzAx11metmneitehad

kunnen stillen. Reedsvôôrden kri
jgmetKolland,welkenadriejaren mete'en verM nd eindigde, waren de zorgen vo dien Vorst dnor de geschillen der Edelen en Bur-

gersopgeroepen geworden (3). De uitstekendewarregten, welken0g steedsdeadel
en de vnorname geslachten (Patriciërs)gennten,hu> e trntschheid,heerschzuchten
onregtvaardigheid hadden de vrje gemeenten hz de steden in beweging gebragt,
welke geljkheid van regten en lastenmetdezebegunstigdestanden eischten (4). ln
Jntmerpen was het eerst de vlam ontstoken , welke, ofschoon hier dnnr hetblned der
hx fdaanleggers van den opstand uitgedoofd, zich weldra over geheelB raband ver- 13œ

spreiden zoude. Meehelen, waarHertog zAs,wien deBisschop van Lwzk zi
jne regten pp die stad verkncht had , als Heer was gehuldigd geworden , volgde hetvnnrh eld
van J ntmerpen , doch slont, voor hetzelfde l0tbeducht,'
de poorten vnar denHertpg ,

welkenaderde,om de rustteherstellen. Destad werd hierop ingesloten en eindeli
jk
genoodzaakt, zich aan den Hertog te onderwerpen , welke haar slechu tot eene zwax 1a

geldbete veroordeelde (5). Deze gematigdheid had geen invloed op deandereste(1)Dalzsszx, Monwment.Gron. T.1.p.127-150.Charterb.*.Trç6&l.D.1.b1.195-197.
vcrj.over de gesckedenisdezer onlusten,rsBozxxx':s,Rer.Frù.Kht.Zïâ.XIII.p.197- 200.
A xzzxcs,Fr.Rist.B.V.bl.177.F.YozRl)s,Fr.Jaarb.D.111.h1.bl.3> 362. W uTgwxa::
Jaarb.r.Gron-B.II.bl.156- 163.

(2)DRlzssEx,Monument.Gr4>.T I,p.128.
(3) Zie over dien kri
jg, hïervoor bl.18, 20,36. Verg.pzRzxrs,Jnnalen Arc:. T. 1.
H b.XXï1I.p.296,2/ ,mvzxrs,Rer.Wre .Lib.XllI. p. 136.BrrxEws, Vropâ. d. Arl:.
T.1.Lir.IY.-P.356,357.Preunen dvLin.IV.p.140.Dxwzz,Hist.'
&Js.de la > g.T.III.
p.17* 181. v.MrAw,Ilist.r.'*Rertogenhosck.D.1.b1.159- 162.

(4)Verg.âl
g.Ge#c#.d.Faderl.D.lI.St.1.b1.492-496.
(5)L.v.vurpu ,SpiegelSùl.B.1V.b1.291-2/ .m Ktux,Brab.Tee#f.B.V.bI.4
.2%428)en m ttxxs,cod.Diplom.p.693- 701,707- 711.HzAzzw ,2l>Jl.Brab.*ïâ.XXïlI.p.
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13039- den. Te Q llertogenhonclt behandelde het gemeen de Edelen met nog minder s'erschooning , zette hen uithet bewind en stelde anderen uit de burgers in hunne plaats.

DeHertog zond denHeervanKuikmeteene bendekri
jgsvolk,om hetoproertedempen ; doch de ingezetenen trokken hem te gcmoet en behaalden ineen gevechttusschen
Ilinthem en Rosmalen, de everwinning. De Heer van K uik sneuvelde metvele an-

deren en een grnotgetalgevangenenwerd binnengebragt. Hetvolgent
ljaarwasechterde,statlwederinhetbezitdesHertogs,hetzi
jdatdeopstandelingendoorhetgeweltl
derwapenen bedwongen waren,hetzi
jdatzi
j zich vri
#
jwilligonderworpen haztlen.Be
nieuwe regeringsleden wertlen ontslagen,tle afgezette oxerigheitlspersonen hersteld,en

den burgers eene zoenboete van vi
jftluizend vi
jfhonderd ponden opgelegd (1). ln
Leu'
ven geraakteinsgeli
jkshetgemeen tegendeEdeleninbeweging,hetgeeneclatcrzonder bloedvergieten gestild werd. De htmfth-addraai
jerswerden gebannen (2). Heviger
en geweldig wasde gisting in Brunnel.De verbitterdegemeente lieptewapen , Terdreef
deEdelen'
, vermoorddeervelen,roofdehunnegoederen,verwoestte htlnnehuizen entastte

zelfs delegerplaats des Hertogs nabi
j Filvoorden aan. Zi
j werdt geslagen, op
12v de vlugtgejaagd,en zegepralentletroltdeHertoginzi
jnelaaoftlstad,waarhi
jdeEdelen
.

Zomcr-en welgeborenen in hunne vorige waardiglzeden herstelde ,de belhamels verbantle,den
maand.
jax ingezetenen eene geldboete oplegde en maatregelen narn , om in het vervolgdeberoer-

ten in haregeboortcte smoren (3,
4.
Naauweli
jkswaren d.eze beroeringen gestild, toen eenebewegingvan eenen anderen aard ontstond. Eene menigte volksuit verschillende gewesten zamengevloeid , zon-

der opperfloofd, zonder standaard, maarin hetgeloof,datzjonderaanvoerïng van
G0dhetIleilzgeLandzouheroveren,wanneerzi
jaldeJoden opharenwegvermoordtle,
lzad zichuitFrankrç
jk,Duzteeltland en KlaanderennaarBrahandverspreid.De'Joden , alom door het zwaard dezer monrdenaars bedreigd, smeekten den Hertog om

1309 hulp, wellte hunhetltasteelvan Genappe t0tschuilplaatsaanwees. llierwerden zj
dnor dcze waesle horze belegerd ,doch deor den Hertog nntzet,welke onder (1e bele-

294- 296. DlvzErs Rer. Wrcâ. Lib. Xlll. p. 132- 136. BrTu xs, Troph. d.W?.
câ.T.1.
P. 350- 353. DEwEz,Ilist. Gén.de la B elg.T.111.p.209- 211.v.HErR,, Ilist.r.,& H ert.ogenhosclt.D.1.b1.457- 159.

(1)v.IIEUR>,llint.p.',
vHertogenbosct.D.1.bl.162-164.
(2)W ltt>:vs,Cod..Dï,lpA?l.op DEUERK,p.721,736,7D .
(3)DEXI-ERK,Brab.I'eest.B.Y.bl.428-431. AvlttExs,Cod.Of
>l.-p.721,723-726.750.
Hwlwxrs, Annal. Wrcl. T. 1. Lib. XXXII.p.208,299. DlvzErs,Rer.Aèci. Lib.X1II. p.
oplt.d.WrcJ.T.1.Liv.I#.p.359.Verg.nvwzz,Sùf.Gén.de laBelg.
137,138.B. cTKExs)Tt'
T.IL p-212.
.
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ïoraes eene grooteSlagting aanrigtte. De Overgebles'enen trokken naarJvlgnon bi
j13X1339
aus ctzxsxs v, welke hen gelastte, dat elk naar zl
jn bjzonder gewestzou te'rugkeeren (1). Xen wil, dat eigenbelang, meer dan grootmoedigheid of gevoel van
menscheli
jkheid, het gedrag van den Hertog bestuurd hebbe, welke vandeJoden,
tlie ecnigzinsonderde li
jfeigenen gerangschiktwerden,grootevnordeelen trok (2).
P

'

De gestrenge middelen door, welke de binnenlandsche rust ter gunste der Edelen

en aanzienli
jken hersteld was,onderschraagdcn dedwingelandi
jdervoornamegeslaclzten
en voedtlen derhalve het wrokkend misnoegen des volks. Hertog zA> voorzag de bloedige botsingen , welkc hieruit later zouden voortspruiten en trachtte die te voorkomen.

'

Tedien einderiep hj deEdelen endeafgevaardigden derstedenvanBrahandteCortenberg,eeneabgi
jtusschenLeuvenenBruwsel,bi
jeenengafdaardieberoemtlebepalin-

.

.

ïen ,wellte onderdennaam van Cortenhernaehewetten ,ofhetChartermczlCortenherg, 27v.
b
Herfst-

ekend zi
jn.Dehoofdzakelt
jkeinhoudvanditgedenkwaardigstaatsstukkomthiernpneder.maand.
))De Hertogen van Braband mogen geenebeden eischen,ten warebjeeneverheëng 1312
in den ridderstand ,huwelijksvereenigi
ng,ofkri
jgsgevangenschap,en dan metznoveel
gematigdheid,datniemand zich daaroverkan beklagen. Zi
jmoeten ellt#en ontlerdaan,
zender onderscheid, onparti
jdig naardewettenen instellingenberegten, die aan het
-

naauwkeurig onderzoek van verlichte regtsgeleerden zullen onderworpen wprden ,welke
er tliebepalingenin zullen verzachten , die teharden tevernederendevoorhetvolk kontlen

zl
jn. Zi
jzullen devri
jheden en voorregten dersteden handhaven ennietdulden,dater
eenige inbreuk op gemaakt worde. Xet gemeenetoestemming vandenlande,zullenzl
j

'

vier bekwame,regtschapen mannen uit den adelkiezen en tien uitde gemeenten ,te
weten , drie uit Leuven 9 even zooveel uit kru&ael, een uit Jntmerpen, ''Kerto-

éx:zlspzc/t,Tirlemont en Leettmen (Le%u), welke elke drieweken te Cortenberg
moeten bi
jeenkomen,om demisbruiken,diein hetbeheerder zàken mogten ingeslopen zi
jn,te verbeteren en doorbesluiten ofbepalingen in hetvervolg tevoorkomen.
W anneereen derleden sterftofweinig geschiktgenortleeld wordt,om zjnebetrekking
waar te nemen,zal devergadering zelve zt
l-neplaatsdooreen ander#an hare keuze
verçullen. De nieuw gekozen leden moeten op het Evangelie zweren , dat ZJ
)*
znowel voor de.belangen van den Vorst alsvpor die der onderdanen , zonderaanzien

(lespersoons, zorgvuldig zullen waken, hunne wederzjdsche regten handhaven,en
met naauwgezette onparti
jdighçid regtspreken. Debesluiten en bepalingen doorde
cortenbergsche vergadering uitgevaardigd,zullen van nu aan doorden Hertogenzjne
(1)Magn. Chron.B6l
g.p. 2W .lhvzxr:,Aer. Brab. ffâ,XIl1. p. 140.Hzxlsrs,ânnal.
Brab.T.1.L2h.XXXII.p.299,300.

(2)DEwzz,Ilist.6d?lde la Bel
g.T.111.p.214.
11 nzzs. 2sTrK.
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1300- opvolgers bekrachtigd worden , en indien zi
jdiemogten overtreden ofweigeren nate
1339 komen , zullen de onderdanen
geregtigdzi
jn,huntledienstteweigeren,totdatzi
jzich
daaraan onderworpen h'
ebben. DeHertogbelooftbi
jhetEvangelie,dathl
jalles,door
deze besluiten voorgeschreven , als onwrikbaaren onherroepeli
jk zalbeschouwen,zon-

der dat hj noch zi
jne opvolgers die ooitkunnen verbreken doorlist,bedrog nfop
eenige andere wi
jze. Hi
j beveeltalzi
jneBaronnen,Ridders,leenmannen en de ingezetenen dersteden,krachtensde gehoorzaamheid entrouw',welke zi
jhem schuldig
zl
jn, op zijn vonrbeeld, de stipte nakoming dezerbesluitentebezweren. Einpeli
jk
verklaarthj nogmaals, datzooeen zi
jneropvolgersdeeeneofanderedezerbepalingen,hetzi
jgeheel,hetzi
jten deelevernietigdeofervan afweek,deonderdanen ontslagen zullen zi
jn van de verpligting,hem dienst,gehoprzaamheidefhulptebewi
j#

zen, ZO0 lang de overtreding niet in alle deelen hersteld is. lndien een derBaronnen ,
Ridders,leenmannen of burgers deze verordeningen mogtverbreken of overtreden , zal

hi
jvannu aanvoorverraderverklaard worden,onwaardigzi
jne'
nuiterstenwiltemAenen
jk,
onbekwaam ,om eenigeopenli
jke betrekking tebekleeden-'' Ten eindezich insgeli
met de geestell
jkheid te verzoenen,vaardigdeHertog zAx in hetlaatsteti
jdperk zi
jlevens, een bevel uit ter unst
ederabdi
jen,waarinhi
j erkent,dathi
jspmti
jzszi
jn
ezag istebuiten gegaan indelasten,welkehi
jdezegestichten heeftopgelegd. Hi
l
betuigt zjn berouw over dezeknevelari
jën en belooftvoorzich en zt
jneopvolgers,
dat deze gestichten nooitwedermetbuitengewonelasten zulle'
n bezwaard worden (1).
Hertog zAx 11overleed op hetkasteelvan Tervueren,eene maand na de bezegeling.
van den Cortenbergschen vnorregtsbrief, welkehem onder de meest volksgezindeYorsten
eeneeervolle plaatsaangewezen en denadeelen gel
nigdheeft,diezi
jnebekrompen,vaak
.e

kwali
jk beradene staatkunde,zi
jne spilzuchtenoorlogendenstaatberolkkendhatlden(22.
Bru&sel, J ntltldrpdzl, M eehelen , Z:MkI6ZI, Ilerenthals, Genappe, 'F'
tl:fl
m?r
jà en
Leeuwen (fe'azt)hadhl
jmetkeuren en.voorregten begiftigd (39. Zi
jn schoon en bevallig voorkomen, zi
jnewelbespraaktheid,moed,goedhartigheiden andere deugden,
diemen echterbezwaarll
jk metzl
jne datlen kan overeenbrengen,wordengeroemd (1).
Jax llI,zi
jn minderjarigezoon,volgdehem op ondervoogdi
jschap van LonEwzzx,
.

(1)I'
Izazzrs,Jnnal.frcâ.T.1.Lib.XXXII.p.301. BUTKE>S, Tt'o1.
lk.d..
S?'
c:.T.1.Liv.
lY.p.366- 368.DEwEZ,Ili&t. &ézl.de la We/g.T.111.p.215- 217.

(2)Verg.Jl
g.Jcdcâ-d.Faderl.D.II.St.1.b1.482.
(3)Wlttus,Cod.Dipl.op oxKIERK,p.686-747.

(4)o: RI.
ERK, B.V.b1.437,438.DlvzErs,Acr.Bt-ab.Z03.ïlIljp-112.llzAzztsjâttnql.
Brab.T.1.Lib.XXXII.p.302.
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Graaf van E vreux , OERUARD, Graaf van Gulzk, cn FLoltls BERTIIOVT ,Heer van M .-13œ ehelen,wien eenige leden uit den raad van Cortenberg w erden toegevoegd. De hag- 1339

èheli
jketoestanddeslandshaddezen maatregelgebiedend gevorderd. Deschatkistwas
uitgeput cn deaanzienli
jkeleeningen doordebeidevorigeHertogen gesloten,hadden
verpligtingen opgelegd, aan wellte hun opvolger niet knnde voldoen. Debuitenlandsche
schuldeischers over hetgedurig uitstellen verbitterd,hielden de Brabandsche kooplieden

aan en legden beslag op hunne goederen,waardoornatuurli
jk dehandelteeenenmale
gestremd werd. Om dien te herstellen ,kwamen de steden van Braband overeen, dat'

zi
j en de abtli
jën,t0tvernietiging van de schuld,bi
jwi
jzevan betle veertig duizend 1313
m nd zwarten Tourneis zouden opbrengen en het overige tekort voorschieten. Het

bestier dezer geltlen werd nietaan degewonehertogeli
jke ontvangers,welkemetreden het vertrouwen desvollts verloren hadden ,maar aan ambtenaren , door de steden
met goedkeuring des Vorsten gekozen , opgedragen , welke tevens z00 lang de inkom<en dcs Hertogs zouden innen , totdat de voorgeschotene geldcn voldaan waren. Door

deze schikking M'
erd de staat van zi
jnen schuldenlastontheven,waartoedeEdelen
echter niets hebben bjgedragen, ofschoon zi
jhetbesluitderstedenmede geteekend
hadden. Immers de Hertog verklaartinaldestuklten betrekltelt
jk dezezaak uitgevaardigd, dat h1
j alleen door ze hulp dcreteden, t'l#f7'lW en van ltetvolk van
Braband uitdeverlegenheid'in welkehi
jzich bevond,isgered geworden. Nergens
wordtvan 2en adeleen woord gerept;en de Ridderstand wasindien ti
jdinBrahand
t0tzulkeen versr
algeraaltt,daternaguweli
jltsvi
jftien adelli
jlteRiddersgeteldwerden.
De steden haf
lden toenhetmeesteaanzien en invloed,dewi
jlzi
jhetri
jksteen vermogendstewaren (1).
De jeugdige Hertog aanvaardde weldrazelfhetbewind en deed zjne intredein de
.

wornaamste steden van Braband,wiervoorregten hj vernieuwde en bekrachtigde(2). 1314
Hi
j begon zl
jne regering onder deongelukki
!gste omstandigheden. Dadeli
jk vond hi
j
zich in een geschilmetGraafw xtrEx van Ilolland over hetbezit der stad M eeltelen
gewikkeld , $5'e1ke weder onder llet gebied des Bisschops van Lulk geraakt was,(lie 1315

zjne regten op haar aan den Graaf van Ilblland verkochthad. Ten hoogstemishaagde dit tlen Hertog van Braband , die, np grond van outle leenheersregten ,de 1:16

:tad van den Graafterugeischte,hetgeen geweigerd werd (3). Naauweli
jkswarendeze
5
.

(1)DE KtxRx, B. V.b1. 438-441. HzltlErs, Jnnal. Brab. '
1'. 1. Lib.XXXllI.p.
302- 304. DluErs, R er. Brab. ZC'
â. XIV, p. 143, 144. DEwEz, #0'4f. Gén.dela #:/g.
T.111.p.250- 252.

(2)Brzl
tEss,Troph.d.Src:.T.1.Liv.I7.p.385.Preuresdu Z,'pr.I7.p.147.
(3)v.usrny,#f'
dl.:,.'&Serlpgepipdci.D.1.bl.165,170,171.
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13
13
00moei
jeli
jkheden,dieeencn cpenbaren oorlog dreigden,uittlen weg geruimd,toende
39 l
andplagen,welkein dien tjddeNederlanden teisterden,metz0oveelgeweldinBraJczl#wnedden,datzl
j,nâarmen berekent,een derde gedeeltederbevolkingwegraapten (1). Temidden dezerellentle,werd de stadTzelhetslagtofer vandegesclûllen
tuschen oTTo van Wlzrezt en den llertog van Brahand (2). Eerdezen0ggeheel
(1)Xagn. J/lrps.Belg.p.316.Dlvwzns, Iler.Wrc:.Lib.XV.p.144. HwRltvs,Annal.
h

Brab.Lib.XXXIII.p.305.Verp hi
ervoor,b1.53,78,114.D:xtt:K,een ti
jdgenoot,zegt:
7T volcwasin soegraternoot,
.

Enmochtevertellen man cn gheen;(datniemandhetkan verhalen.)
W ant datghecarm ende dat gheween ,
Datmen heerde van dcn armen,
Xechteenen steene ontrermen ,

Daersiachterstratca laghcn
Metiammere endemetgroten claghcn,
Endeswollen van honghere groot,
Endebleven van atmoedea doot, '
S0e datmcnrewarp bighetale,
ln enen puttc tenenmalej
Tscstich endenecm ere.

Diederdeplaphe(depest),grootendeswaer,
Yolghedenadit,intnaeltejaer:
Datwasdie sterfte,die swaerlike

Quam op arme endeop rike,
Datniemanten wassoe ghcsout
11ien ontsach hem tier stont

Van derdoot,dessi
jtghewes.
Luttelontghincieman des
Hi en moeste grote siecheit liden

Van dersocht(kwadeziekte),ten selven tiden)
Weder(hetzl
j)histarloftghenas.
M en seide datverstorven was
Van den volke datderdendeel.

Danse,spele,sanc,alriveel(feesteli
jkvermaak)
W artalgheleeghtin dezen daghen,
Van anxtedatdie@ liede saghen.
B.V.bl.442- 444.

(4 zie hiervoor,bl.78.Verg.ngKZgAK,B.V.b1.416. 119. lluzxt!,dnnal.Wrci. T.ls
Lib.XXXIII.p.305.Brrxus) Tropk.d.Brab.T.1.Lir.lV.p.387#388.
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verefen; waren , geraakte de Hertog in kri
jgmethElxocn,Heervan Falkenh'
wrg.11
33
03
09
m dubbele keizerskeuze had tusschen den Graafvan Gutzk,welke de zjde van
ropEwzzx Tan Wdv''eren aankleefde, en den Heer van F alkenburg , die zich aan

den kant van rztznzazm van Opwl:zlrf
g'à,zi
jn bloedverwant, schaarde,onmin ver- 1318
wekt, welke ten laatstein eenen openbaren knjg nntaar; was. VAx VALKEN:URG,in
handen van den Graafgevallen en ophetslotteNiedeek,vi
jfmi
jlen van Gulzk,in
'

k
enge gevangenis gehouden, had slechts zi
g.ne vri
g.hez
tl tegen een grooten lospri
g.sverwor-

ven; en dm dien te voldoen,zoowelzi
jnemannen a1sdeonderdanenderomliggende,
Vorsten, welke in zi
jne heerli
jkheid goederen bezaten,zware lasten opgelegd. De
inwoners van Ilaaetrk-cht, welke in deze laatste omstandigheid xrrkeerden , beklaag'

den zièh daarpverbi
jHertng zAx,welkeden Heervan Falkenhurg,wien hg
@.tevergeefszi
jne onbillt
jke handelwi
jze had voorgehouden,den oorlogverklaarde. Hi
jtrok
met eene groote kri
jgsmagt de Maa.
gover,verwoesttehetlandvan Ealkenbarg en
sloeg het beleg voor Sittart, waar de landzaten zich methunne kostbaarste goederen
begeven hadden. De stad werd door eene sterke bezetting, nnder aanvoering.van gepcfende belelhebbers,verdedigd en slneg een hevigen doch ongeregelden aanvalderbur- 1 v.
gersvan Leuven ,J ntwerpin ,M eehelen en Breda moedig af. Het geweld der stormge- Oogstvaarten en hetnaderende gebrek aan levensmiddelen noodzaakten echter debelegerden,maand.
1 0v.
ondervnorwaardevan li
jfsbehoud,t0tdeovergave.HetkasteelIleerle,viermi
jlen vanoo
gst-

M aantrzeltt, volgde hun voorbeeld. Beide plaatsen werden dopr den Hertog bezet cn maand.

lzem kort daarna, bj een vredesverdrag doorden Heervan Kalkenhurg afgestaan,
welke tevcns plegtig beloofde, de inwoners van M aaetrieht niet weder te zullen

moei
jen (1).
Inmiddels waren tusschen Braband en K olland geschillen over hetLand rcn#:l:e-

den ontstaan. De Graafvan Ilolland maakteaanspraak pp dieheerli
jkheid,,dewi
jl
GraafBIRK van Kleefin twaalfhonderd negentig alzjnregtdaaropaan GraafFtohlsV
llad overgedragen, van wienzAx,Heervan Ileueden,dan 00k ditzi
jn leen werkeljk
laad verheven (2). Deze zAw van #:lfz#:n echter,doorHertog ztx11van Braband
s
t
ad
uitzi
jne gedreven en in zi
jnen burg belegerd, hadbi
jzi
jnleenlzeer,toen zAx11
van Ilollahd, geene beschermingvindende,zi
jn goed aan den overwinnaaropgedragen. Aan de zt
jde van Rolland,wilde men nieterkennen,dathetleen,alsdoor
Ilolland verlaten of doorweigering van beschermingbi
jden leenheer,verbeurd z0u
(1)D:KtnK, B.V.bl.449-460,465. Dlvzzts,Wer.Brab.Z?A XIV.p. 145, 146. Hzvàzts, Annal. Wrcâ. Lib. XXXIll. p. 306. Bcrxzss, Troph. d. 'rcâ. T. 1. Liv. IY.
p.389,300.

(2)Mlznls)Chqrterb.r.Iloll.9.1.b1.5ûJi

1l2
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13
10
30
39 zjn, of dat de Hertog 4an Braband doordeverovering meerdan hetleenmanschap
cnderHolland van zkw van Sd?
zzddzlhad kunnen verkri
jgen. DeHertogenvan BraJczTd weerspraken dezen grond niet volstrekt,maar beweerden daartegen , dat de Gra-

ven van Klee
f , toen zi
jalsleenheeren van Ileueden erkend werden en hun regtaan
Graaf FrzoRlsafstonden, wegensdit goed leenmannen van Braband waren (1). De
Graaf van Kleej deelze medein datgevoelen (2). Intusschen had GraafwILLEM lII
#an Ilolland destad en heerli
jkheid Keuqden van denHeervan Saatenberg,welke
metsopnlA, de erfdochtervan zAx YllI, Heervan #:?zz'#:zl, gehuwd was en tevergeeû
beproefd had door den Hertog met dat goed beleend te worden , gekocht en hem

daarmedeverleid (3). Om zich in hetbezitdaarvan testellen,zond ht
j eenigekri
jgsbenden in Reunden , wellte den burg bestormden die door zAw nan der #:&#/v;
vopr den Hertog met z00 veel moed en beleid verdedigd werd , dat de aanvallerssteedx

metgrootverliesmoestenaftrekken ($.Daarmetgeweldnietstewinnen was,besloot
wlrxzzx dezaak aande beslissing desGraven van Gulikte onderwerpen (5). Het>twiste regt werd den Hertog van Brahand toegewezen, welke de stad en het land

van Keunden den GraafvanKleef in leen opdroeg (6). VAx sAssEwvzRo hieroververbolgen , viel in Brabahd en verbrandde Turnhout (
1). Hetschi
jnt,dathiermede
f
die kri
g.g geëindigd is.Het verschil tusschen den Hertog en den Graaf van Kolland ovcr

eenige anderegoederen,werd aan de uitspraak van zesscheidslietlenovergelaten (8).
Het steeds tqenemend aanzien en de magt der steden gaven aanleiding, dat vele
Heeren , om zich te handhaven , hunne steden den Landvnrst opdroegen of verkochten ,
len einde daarmede weder door hem beleend teworden. Met ditdoel stelde o'r'ro , Heer
vanKuzk en Hevele, den Hertog van Braband in het bezit der stad Grave en van 2

24v.hare voorregten. Hi
j ontving haar vonr zich en zi
jne erfgenamen a1seen leen vo
b mermizlz -.
J.. .=-1323

(1)BltoEaolzx,D.111.bl.179.Verg.D.lI.bl.259,260.
(2)Wxtllxs,Cod..
D2
>l.op nxKLERK,p.759.
(3)D: xtEax,B. V. b1. 462. vs.1312-132.v.MzzRls,Cltarterb.r.Holl.D.lI.b1.192,
193,194,196,197.

(4)Dzxsxax,B.V.b1.46> 464.
(5)v.xlERls,Charterb.m.Holl.D.lI.bl.193. lletbesluitis valtden 8 v.Lcntemaand1318.
(6)v.xlEals,Cltarterb.r.Holl.D.II.bl.198.
(7)DxKtuK,B.Y.b1.464.vs.1387.Dech oxvzErs,Acr.Brab.Zï:.XI7.p.255,nlnzEns,
Jnnal.Brab. Zï5.XXXIII.p.316, :IJTKEXS, Troph.d.Brab.T.1. Lç'
z!.lY.p.419, brcnrels

dezevijandell
jklleden iIzhetjaar1334.
j8)v.xlzqls,C'harterh.m.Iloll.D.ll.L1.198.
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Brabandterug,waaraan zj thansvooraltt
jd gehechtwas. HetlandvanKuzkbehield11
33
03
09
hj echteralseen leen van hetRi
jk (1). DealoudeheerljkheidBreda,welkev00rjksaanBrahand
heen een edeeltevan hetgraafschap Strù'JW uitmaakte,werd insgeli
gebragt.GERHARO ,Heer van M aaeegltem , gehuwd aan AozLlssx, erfdochtervo Fzrzps,

Heervan Breda,verknchtdezeheerljkheidaan Hertng zAxlII,welke ereenen Drost 1326
aansteldè met volmagt, om in zi
jnen naam de regering in al de plaatyen :an dit
regtsgebied teveranderen,en deboeten en geregtighedenin tevorderen (2).
Ondertusschen had sElxovo van '
F cfàenllzrr het verdrag met betrekking tot
M aaatrzcht geschonden, doch wasspoedig genoodzaaktgeworden ,zich aan den Hert0g van Brahand te onderwerpen , welke hem de stad Leuven t0tkerker had aange-

wezen, M-aar hem bi
j dagTri
jheid gelatenwerd te gaan werwaartshi
j begeerde. In
dien tt
jd waszAx,Koningvan Boltemen en Graafvan Luxemburg teBrun&elgekom en ,

om a1s zoon van MAROARETHA , dochter van Hertog zAx I, een deelvan Bra-

handvoorzich teeischen. Xen steldehem bi
jmonde van den Kanselierztoozlavat.
Levedale, de onregtvaardigheitl van zi
jnen eisch vooroogen,daarnaar mabandsch
landregt,de vrouwen sindsondenkbare tt
jden van het erfregtverstoken geweestwaren,zoolang er manneli
jk oir bestond; en MAROARETHA zelve, aan wie aanzienli
jke
huweli
jksgoederen waren toegewezen geworden, noch haargemaaljKeizeruEyoazm
VlI,ooiteenedergeli
jkeaanspraak-gemaakthadden. Ten overvloedeechterboodmen
hem aan, eene vergadering van Edelen en regtsgeleert
lenbi
jeen teroepen,om bet
vraagstuk te onderzoeken en op te lossen.DeKoning van Bohem en wkshieroverzooweinig

tevreden, dat hi
j Bruaeel verliet met de betlreiging, dathi
jmetdewapenen zou
trachten te verwerven,wat hem naarregten gcweigerd werd. De Heer van Kalken-

àyrg van dezen onmin onderrigt, dacht zich dien tennutte temaken enuitzi
jne
gevangenis te ontsnappen; doch men ontdekte zi
jn voornemen en voerdehem n=r
Genappein hechtenis. Natweejaren enge opsluiting werd ht
j slechtsgeslaaktonder
voorwaardevan een en twintig duizendpond Tournois,voorwelke deBisscbop van Luzk en

deGravenvanHollandenGelreborgbleven,tezullenbetalen,indienhjwederdewapenen tegen denHertogopvatteofweigerdeop diensbevel,in zjnegevangenisterugte
keeren. Toen de Heer van Falkenhttrg deze verpligting aanging,konde zi
jn gejns meesters kende, zich niet
heimschri
jver, welke de inborst en hetgeldgebrek zt
wederhouden bi
j het opmaken van het verdrag te l'ragen, ))Heer, wat doetji
j?
(1)v.MIERIS,Charterb. m. Roll. D.ll.bl.319. BI
TTKEXS, Troplt.d.Brab.T.1.Lir.l7.
p.395,396.

(2)BtTUSS, '
Tt'oph.d.Arc:..
T.1. Liç.IV.p.398,399)400. Verg.KoK,Faderl.Jfzbprdenb.D.YIlI.bl.955,956.
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1339
uw woord te 110ud0n , en hobt niet de middolen , Om llWe borgen 10 beYredigen.''

))Sohri
jf maarvoort,31was'
hetonbeschaamdeantwoord,))schri
jfmaarvoort;indien gi
j
mijdoorditgeschriftvan hierkunthelpen,zultgg
i-ml
i-eene grnote dienst bewezen
hebben.Bekommerunietom hetoverige-''Hjverbrakdanooltspoedigtrouw engelofte,
en hervatteopaansporing desKoningsvanBohemen,die zichmetkrachttenkri
jg tejne strooperi
jën envi
jandeli
jkhedenop hetgrontlgebiedvan
gen Brahand toerustte,zi
Ilaaatrieltt. llertog zAx,dieinsgeli
jltsgrootttoebereidselen totden oorlog gemaaltt
1327 had,trokonmiddelll
jkdeMaa& overen sloeghetbelegvoordenJvclversterktenburg en
He
s
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Hertog, om de stall to bedwingen, eenen dijk in de Geule, welke er doorstroomt, liet

werpen.Hetwater,hierdoarinzi
jnen lnnp
.gestuit,overstronmde destadennoodzaakte
dq inwoners naar den burg te vlugten , welke op eene hoogte 1ag , doch te klein
l0n
wasom hen allen OP te nemen. En nuware deovergaveonvermi
jtleli
jk geweest,l'nd*
niet deKoning van Bohemen behendig den slaghad afgeweerd. D00r tusschenkomstdes

Graven van Gttlik verzoentlehi
j zich metHertog zkx en slootteRodeeen verdrag,
waarbi
j hem tegen ecnen bepaalden ti
jd,debeslissing dergeschillen vanden Hertog
metden Heervan ralkenhurg werd overgelaten,terwi
jlontlertussclzen (leversterkingen van kralkenhurg geslecht zouden wnrden. Van het eenenoch hetanderekwam iets.

DeKoning had zi
jn doelbereikt;en indiennietdemuren van Kalkenhura dooreen
i-anzoon desHeeren van Ileinnhergen,welkemetdiestad in onmin was,bi
jeenenVJ
deli
jken inval metden grontlgeli
jk gemïaktwaren, zou hi
jwelligtniett0teene zamenkomst met den Hertog van Brahand te Nivelle besloten hebben , om de ver1328 schilpunten te vereFenen. Hier echter verklaarde hi
j,datde wallen van F alkenhurg moesten hersteld worden, eerhi
jnaareenigandervoorstel zoude hooren. Dit
verwekte eene hevige woordenwisseling ; beleedigingen werden door beleedigingen be-

jdsche oorlogsverklaring. ln
antwoord, en de bi
jeenlkomst eindigdemeteenewederzi
llet begin van de lente desvolgenden jaarstrok de Hertog de M aa. over en belegerde hetslot F alkenhurg ,waarw AxzEa-xx ,de zoon van AEzxorn ,het bevel voerde.
9 v. Wa negen weken

gafdebezetting zich over ondervoorwaarde van li
jfsbehoud,doch
Bl
1o
3e2im.
9 :etslotwertlgeslecht(1).
De Koning van Bohemen begaf zich inmiddelsnaarFrankrç
jk,waarhjtevergeefs trachttr Koning lztlps tegen Braband in de wapenen te brengen. Slechts

(1)1):xtEAK, B.V.bl.465- 487. DlvzErs,Rer.Brab.Zïâ.X1V.p.146-149. Hknzsrs,
Annal.Brab. %. 1. Lib. XXXll1. p. 306, 307, 309-311.Brruss, Troph. d.Brab.T. 1.
Liv.IY.p.329- 401.Verg.nxwsz,eïdf. Gén.dela Bel
g.T.111.p.252- 256.
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konde hi
j dien Vorst bewegen , om als vredesbemiddelaar tusschen Hertog zAx en 131X339REINOUD TG%

Kalkenhurg op te treden. De Fransche gezanten werden te Bruweel

op de eervolste wl
jze ontvangen en metde verzekeringterug gezonden, datgeene
veroveringszuchtmaar alleen de bescherming zi
jneronderdanen tegen een trouwloozen
djand,den Hertog genoodzaakthad dewapenen op tevatten,weshalvemenden Koning verzocht, zich nietmetdien kri
jj temoejen. FILlPsgevoeldezich hierdoo
rge#
krenkt; en de vlugt van ROBERT van W rfpf' naar Brahand bood hem eene ïelegenheid aan, zi
jnen wrok te openbaren. Hi
j nam ten hoogste euvelop. dat de
Hertog, welke van hem geheel onafhankelj
''k was, den vlugteling weigerde uit te 1e-

veren; en zjn goud en de listen des Koningsvan Bohemen bragten twintig der
magtigste omliggendeVorsten en Heerentegen Braband in de wapenen. 'sHertogsstand- 1332

vastigheid en moed in dit hagcheli
jk ti
jt
lsgewricht, de vredesgezindheid desGraven
van Ilolland en het vertrek van ROBERT van W rz/b
-œ, die uit eigen beweging en als
een koopman vermomd , zich uitBraband naar E ngeland begeven had , stemden den

Koningvan Frankri
jk t0tvrede,welkete Complegnegeslotenenwaarbi
jtevenseen
huweli
jktusschen 'sKoningsdochterMARIA,en zAx,zoondesHertogs,bepaaldwerd(1).
Toen zich kort daarna de bondqenooten opnieuw tegen Brahand vereenigden,was
hetwederdeKoningvan Frankrl
jk,welkealsmiddelaaroptrad. Naveleonderhapdelingen verbleef(leheerli
jkheidIleèlnden aan den Hertog,welkedaarentegen Tieten
eenigeandereplaatsenaan den Graafvan Gelreafstond (2). Xetbetreklkingt0tsleehe-13
j3
a3
a:
len,ltwamen JA;van Trahand en de Graaf van Klaanderen overeen,datzi
j en
hunne nakomelingen , die stad metharen omtrek in hetgemeen en op dien voet zouden bezitten , a1s de Bisschop van Luzk en MAROARETHA van Gelre die bezeten had-

den; de Hertog echter z0u zi
jn aandeel van den Graaf,en tlezehetzjnevan den
Hertogin leenhouden.Beinkomstenzouden geli
jkeljk verdeelden (Ieschoutnevensde
regeringsleden,uitbeidernaam aangesteld wortlen.Geen vanbeidemogtzondertoestemming

desanderen,kasteelen ofversterkingen binnen tlestad ofharen omtreltopwerpen (3).
(1)Zie hiervoor,L1. 99, 100. Vocg bi
jdealdaaraangehaaldescllrl
jvers, Brq
rKvxs,Troplt.d.
Brab. T.1..LiI.
'.lV. p.403- 405.

(2)Ziehiervoor,b1.100-103. Verg.BrrKexs,Ttoplt.d.Brab.T.1.Liv.lV.p.4*-410,
410.Prenres,p. 166- 174. DEwEz,Ilist.&dAl.de la Bel
g.T.111.p.261- 266.

(3)Dlvlxrs,Rer.f?'ci.Lib.XlV.p.156.llkAzErs,zinnal.frci.T.1.Lih.XXXIII.p.318.

lI. BEEL.2 sTrx.

T W E E D E H O @F D ST PK .
'

m

VA> DE

VZRHEFFISG VA5 GELRE TOT EEN HERTOGDOX ,
T0T OP

YVILLEX V , DEN EERSTEN GRAAF VAN HOLLISD EN ZEELASB PIT HET
HPIS VAN BU JEREN.
:@@@- 4a&#.

1339- H otLAlp E> zXEswsp. W Ttxz
sx 1V'hadzichrcedsmet rnem in de wapenen onder1354
scheiden en twee veldtogten tegen de ongeloovige Pruisscn in Daitaeltland bjgewoond, tnen hl
j zt
jnen vader in hctgrafell
jk bewintloverKolland en Kenegoumen
opvnlgde (1). Xen verhaalt,dathi
jook tegen de Saraceéen in Spanjeen in Paluzïzl. gestrezen heeft (2). Het isechtermeerdan waarschj-nli
jk,datmen hem met
zl
jnen O0m ,zAx'
van sezlcgpllwezl,Heervan Beaumontverwart,welkeinderdaadin
(1)Ziehiervoor
,bl.44,45.Magn.cltron-Bel
g.p.307.J.z.s:ynls,Chrkt.Bel
g.Lib.XïVIl.c.27,
r
*

p.256.Fragm.#el.&1rop.p.62.iaxlTzuzu Analect.T.l.1VAGExA&a,D.111.b1.237,besluit,naaraan-

leidinlvanwxtuEtxvs'hocrluTaR,p.707,datwlstxxIVnaauweli
jksnegentienjarenkondebereikthebbtn,toenhi
jirl1337hetbewindaanvaardde.Hi
jmoetechterhoogstwaarschi
jnli
jkveelouderzi
jngeweest.
Immerstienjarenvroegerjin1327,werdhem reedsdoorzi
jneavader,wclkenaarltaliëwildetrekken,
lzetbestuurdeslandsopgedragen',en hetisniet denkell
jk,datmen ditaan een kind van acht
oinegenjarenz0u toevertrouwd hebben, evenmin alsdatdeKoningvan Frankrb'
kin dat zelfde
jaar,zulk een jeugdigen knaap op het slagveldbi
jKanelberg totRidderzougeslagen hebben.
Ziehiervoor,b1.44,45.ln 1331 trad hijin den echtmetpoHzwxAvan Braband.Avztugtxrsl'locrltwToa,p.712. Eaopdienti
jd koa hjechter,naardeze berekening,sleclltsdertienjarenout
l
eweest zi
jn. Ia plaatsvanXtI,zalmen alzoo XXIIbi
jwztHxtxcspRucvnzrox,op hctjaar1330,
P.707,moeten lezen. Ditverkri
jgtn0geenhoogergraad vanzekerheid,wanneermenbedenkt,
a

-*

dat wxttgx llI in 1305 met zolzlsx Tan Fclpï:,de mnedervan wlttEu 1# ,gehuwd was. Zie
hiervoor)b1.34.

(:)J.z.tnpls,Chron.Belg.Zf
3.XXY1lI.c.2.p,260.RetGp?#g#c,
I,Kron.L1.101.
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dertienhnnderddertieneenentogtnaarSpanjeondernomenhad(1).Zoodrahi
jderegering11
339
54
badaanvaard,slootht
jeen niruwverbondmetKoningzockhovanEngeland,nagenoeg
opdenzelfden voetalsdeovereenkomst,welkehi
jbi
jhetleven zi
jnsvaders,weinigweken te voren,metdien Vorsthadaangegaan (2). Thansbeloofthi
j ))EOrARB,zoo
tleze Koning van Daitscltland ofRi
jks-stedehouderwierd,bi
jtestaan en tehelpen
met duizend geharnaste mannen , die op 'sKnnings kosten in N eder-D uiteeh,land

fle-crcl:dela Wtdzy:Jllemaigne)zouden tlienen,elk tegen vi
jftien Florentl
jnsclze
guldens soldi
j ter maand. De Graafzou van denKoning tweemaalhonderdduizend
Florentjnsche guldens, of dertig duizend pond sterlingontvangen;en indien deKoning van Frankrl
jk,ofeen anderten behneve van dien Vorst,hem den oorlog aanfleed,zou hi
j nog duizend man,voor'sKoningsrekening,mogen werven. EOU.
&R1
)
zou niet zonder 'sGraven toestemming vrede sluiten ,ten minste niet tot nadeel van

tlitverdrag. Hl
j beloofde,gedurende den norlog.'sGraven gevangenen telossen en
de verminkte nf getloode paarden te betalen. Voar de nnderhouding en nakoming
v.
van datallcsverbondhjalzi
jneroerendeen onroerendegoederen (3)''.ofschoonEor-ll12
ooim.
ARo den Hertogvan Brahanden andereNederhndsche Vorsten op geli
jkewi
jzevoor j337
zich gewonnen,en hj zelfde waardigheidvan algemeenenStedehouderdesR4
.ksverworven had, verklaarden zj zich echternietopenli
jk tegenFrankrt
jk,toen hi
jmet 1338
zjne vloot te Jntmerpen gekomen was(l). Op de bjeenkomstteKallein Kenegoumen , waar ook GraafAVILLEMIV en zi
jnOpm ,deHeervanBeaumont,zich be-

3'ontlen , besloot men .zelfs eenparig,)
)datzllrwlto nietbi
jgestaan konde worden, zoo

niet de Keizer in het verbond betrokken werd en hi
j-den bondgenooten, a1s leden
des Rl
jks, bevel gaf, om Frankrk
jk den oorlog aan te doen (5).'' Eoutan wer'
d
hieropdoorden Keizert0tzoon aangenomen enin hetRjksstedehouderschap naderbevestigd, met magtom deleden desRi
jltsin de wapenen te brengen, regtuit te
oefenen en geld te munten in 'sKeizers naam (6). ge steden, wier onwilligheid
(1)W ltuxsxrs lmecrkwToa, p.712.WzGEwzzA,D.111.bl.249,wien :xtnupxzxvolgt,D.111.
1)1. 111. Wlttzxs gewaande tcgtnaar Spanje en Jeruzalem wordtdoer z.z.tEygls, cltron.
Belg.Zf:.XXVIII.c.2,in 1338 geplaatst, maartoen washj in den krijgtusschen Frankrqk
en Engeland betrokken. Ziewzoxwzz:,t.a.p. VA> wuwop wzGzyzzl
t,St.111.b1.57.

(2)Ziehiervoor,bl.47.
(3)v.Mlnls,Cltarterb.r.Roll.D.1l.b1.591.
(4)Zielziervoor,bl.105 107.
(5)WZGESZ
UR,D.111.bl.240.
(6)Faolsszu,T.1.feuillet20. Verg.hiervppr,bl.107. DatEnrzxpreedshetjaartevoren tot
stcdchouderdesltl
jk:wa:aangesteld,bliiktonwederspreieltikuiteenechtstaatsstuk van dienti
jd,
19 +
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1379- om de Graven buiten 's lands te dienen meer dan eens gebleken was, ontvingen een
1354 keizerlig.k bevel, GraafwxLLEx ter heirvaarttegen Frankrùk
. te vojgen .
/j). yeregt

Wol
*(lt (lit ZS 0en derklaarstebli
jken bescheuwd,datIlolland alseenlid desDuitSCI'PR Ri
jks Wertlaangemerkt, helgeen dikwerfisbestretlen geworden (2). DesKeizersbrief aan deregering 4an Ilaarlem ,uitF'
rankfortgedagteeken;,isnog aanwezig en van dezen inhoud:))Iaooswzzx,doorGodsgenade Ropmsch.Keizer,alti
jd
))Vermeerderaar desRi
jks, aan devoorzienigemannen, deBurgemeesteren LMagi&))lrïz'),Schepenen en Raden derstadKaarlem ,zi
jne('sKeizers)genadeenallesgoeds!
))Daarwi
jmetbrievenonzerMajesteit,den edelenwxLx-Ex,GraafvanIlolland,gunstigli
jk
)aangeschreven hebben,dathij,terbevorderingvan de regten desRi
jks#nevensons,
))een goed aantal volksin de wapenen brenge tegen yltlps,die zich als Koning van

))Frankrlj'k gedraagt,zo0 bevelen en vermanen wi
julieden opheternstigste,en bij
))de trouw die gi
jonsen denRi
jkeschuldig zi
jt,datgi
jznrg draagtuw aantalgewa))Pende mannen op de been tebrengen,en u methen bij het legervan genoem))den Graaf wztrEx te voegen. Gi
J'kuntu verzekerd hauden, dat wijuwen i
jver
))hierin betoond,onsgeheelleven doorvooroogen zullen hebben (3).''
Na vele onderhandelingen metdebonclgenooten, gelukte hetEbuAlvo eindeli
jk de
kri
jgstoerustingen met nadruk te kunnen voortzetten (1). Hi
jbeloofdeGraafwzrzuEx
chadeloosstelling wegenshetgeendezet:zi
jnen behoeve,terverdedigingvan deregten
20v. s
0
0:St-des Rt
jks, binnen de grenzen van hetRl
jk zelf, s'errigten z0u (59. Ondertusschen
maand.
1339.was de veldtogtmet het belcg der stad Kameriik geopend,,welke deFranscheu,
nevens het grondgebied, vôôr eenigen ti
jd bezet hadden. De belegering was met
vele moei
jeli
jkheden gepaard, en yrllvAlto, wien de verovering van Frankri
jk meer
dan lzet herwinnen vande plaatsen,dieaan hetRi
jlkbehoorden terharteging,werd
zter, die slechts
te rade haarop te brelten ,enin P ieardié te rultken.Graaf4vlLI,zx ecl

tschland te dienen,weigerdehem naarFrankrù'k
verpligtwashetRi
jl
tinNeder-Dtçl'
l de Ge&ch.r.Gelderl.D.1. Oork. b1.361. Hi
j kon thansdelhalve
bij >IJEQF:,Gedenkw.vl
slechts in die waardigheid nader bevestigd worden. SVAGEXAAR,D.111. bl.240 , heeft ditalzoo,

op gezag van rsezsszar, nietjuist voorgesteld, en wordt hierin ook weder dpor mtozaouwz
D.111.131.112,gevolgd.

(1)Yerg'.szsozsozzx,D.111.b1.112.
(2)S5TZGEXIIR,D.111.b1.244,245.Verg.Al
g.Gesch.d.Faderl.D.lI.8t.1.bl.16.
(3)SBIIKI,p.115.J.A.tEvozs;6'
Jr:4-Belg.Zz'
J.XXY1ll.c-3-p.260.v.rzcazs,Cltartel.
h.
m.11011.D.lI.bl.613.

(4
')Zi
eLiervoor,b1.108)109.
(5)v.xlEl
tls,cltartclb.r.Ilbll.D.lI.bl!622.
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te volgen (1). Pit spi
jt en wraak, voerdenu de Koning van Engelahd zi
jn leger1339door Krnegottmen en spaarde dit gewest,ondanks zi
g.ne belofte, zo0 weidig op dien 1354

togt, datwzLLzx zich metvi
jfhonderd speerruitersbi
j pllulpste Firoufoaaevoegtle.
Hier z0u een honfdtreFen het pleit beslissen , doch de beide Koningen trokken af,
zonder elkander slag te leveren. EovAan plunderde en verbrandde eenige dorpen , en

keerde,naeen vergeefschenaanvalop hetslotIlonneeourt,naarEngeland terug(2).
Kameri
*ik en het Kameri
jkschewaren ondertusschenin demagtderFranschen gebleven. KeizerLoozwzzK gelasttederhalveden Ri
jksvorsten,en onderdezeden Graaf
van Kenegouwen en Ilolland, de Kameri
jkers a1s vi
janden en weerspannelingen te 25v.
k handelen, aan t
1u0a
uWe vallen en zo0 veelmogeli
jk te benadeelen (3). Ditbevelwerd ma
nd
opges-olgd. Immersbeklaagde zich de Bisschop van Kamerk
jk bi
j Koning FILIPs, 1310
dat de Henegouwers meer dan eenige andere benden,xi
jantleli
jkheden pleegden en
zi
jn gebied afliepen (1). 0p last van den Franschen Verst viel de bezetting
van Kamerl
jk in Ihnegoawen, verraste het Areedzame stadje Ilaepre en legde
.

het in kolen. W zLtEx snelde, op dit berigt, uit F aleneienneö' derwaarts, doch

de aanvallers waren reeds teruggetrokken (5). Nu riep hj eenenraadlpn Edelen,
Ridders en waarschi
jnli
jk ook van deafgevaardigden der steden uit Kenegouwen,
Ilolland en Zeeland, te Bergen in Ilenegouwen bi
jeen, welke eenparig besloot,
F'
rankrl
jk den aorlog te verklaren. Koning ylLlpsbekommerde zich hieroverzo0
weinig,datlli
j':Graven afgezant,denAbtvan St.Jr:wzfzz,tenantwoord gaf:))Xi
jn
neefiseen beleedigende gek,die zi
jn bestdoetom allesinvuurenvlamtezetten(6).''.
(1)FaolsszR:,T.1.feuillet20.v.MlERls,Charterb.r.Iloll.D.II.bl.620,621.
(2)FRolssàRT,T.1.feuillet1 ---24. J.llocsExlcsaangehaald doorscnlvEqlrs,Cltvon.r.Holl.,
Zeel.en k'riesl.b1.295.

(3)v.MxERls,charterb.r.KolI.D.lI.b1.632.
(4)>YolsskRr,T.1.feuillet25.Verg.n:xtEl
ti,B.V.bl.555,558.
(5)FEolsslaz,T.1.ILuillet25,26.Ww:zwzw:,D.111.bl.2I6,heeftdezezaakon'
2ulstvoorgedragcn; en sxtnERbxzK,D. llI,bl.113,volgt,geli
jk gewoonli
jk, de getuigcnis van dien geKlliedschri
jver, zonderzelfde bronnen te raadplegcn. Immersbevond zich GraalwzstEx op dat
pasnietbi
jLetFransclleleger,maarteTalenclknnes;e1zhetbli
jktvolstrektnict,datdeinwonel's
van Ilasprein LetKameri
jkschegevallcn waren. Pit'
raelssinzzou men vcclcertotllettegenoverestelde besluiten.

(6)FRolssànT, T. 1. lLuillet26. vz> wlz,,Naleez.op de Taderl.Sù f.b1.177,meentdat
Graaf wIstEx den Koning toteen tweegevecht liet uitdagen ,en daarop dit honendeantwoord ontving. svi
jzouden echter lievcrmetwzGzxzAhonder))lettrenetdexclce:escriptesetdcellle:dw
conte etdefp,fd Ien5J4'p/l# etcierclïer:d'
u pcydeeneoorlogsverllaringdan eeneuitdagingverstaan.
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1339= DeverbitterdewztlzExnuvielinFrankrù'ken veroverdeD aubenton en Tltieraehe. De

1351 Franschenrukten hierop onderden Hertag van Normana g Plunderende en verdelgend:
inXenegoumen,terwi
jlGraafWIIZLEM zich om onderstandnaarEngelandenD uitaelt'

lnnd begeven, en het bewintlzjnen 00m zAx van Beaumont in handen gesteld
had. Tltun-lbEreque,eenekleinedoch sterkestadtusschen Kamerç
jkenBolleâain,
welke de Henegouwersbj verrassing hadden ingenomen, werd belegerd en de.bezetting, na den dappersten en hardnekkigsten tegenstand , tot een verdrag genondzaakt.

Xen slnnteen wapenstilstandvan 4eertien dagen;naverloop van dientjdzoudeplaats
weder aan de Franschen overgaan , indien Graafw xL'
LEM niet t0t haar ontzet opdaagde.
De belegerden verwittigden zAx van W dllzzzlpzlz van hunnen ïoestand ; maar w xxzyzzx

kwa te goeder uur terug en spoedde zich aan hethoofd van eenetalrjke legermagt te hunner hulpe. De Graaf van N am en met twee honderd lansen , de Hertog
van Braband met zeshonderd ruiters, deHertog van Gelre,de Graaf van den Berg ,
de Heer van Falkenburg en een grootaantalHeeren en gewapentlemannep uitD uitaeh-

jltdandatvan
land voegden zich bi
j hem. Het Fransclze heirwasnietmindertalri
w lrtEàx en had zich daarenboven op zulk een voprdeelig puntnedergeslagen , dat het

moeiJ
-eli
jk z0u geweestzi
jnhett0teen gevechttenoodzaken.En echtermoestdezelegerplaats bemagtigd wnrden , wilde men de stad nntzetten. De voornaamste bevelheb-

bers, in 'sGraven tent bi
jeengeroepen nm hieroverte beraadslagen,vonden de zaak
ontloenli
jk. V-ILLEX nam derhalve zl
jne toevlugt t0t een anderplan.Hi
jzpnd een'e
sterke bende kri
jgsvolk onder bevelvan zAx van W/r
-ez'
y, in vaartuigen deSchelde
op, metlastdebelegerdestad z00veelmogeli
jk tenaderen en den vi
jand bezig to
houden,ten einde aan debezettingtjd en gelegenheitlteverschafen deplaatsteverr kweetzich van
laten zonder dat de belegeraars dit bemerkten. De list gelukte. Bolss'
@e
aak metevenveelbeleidalsmoed;wantterwglhi
jdevz
janden op verschglende
zl
jne t
punten door kleine schermutselingen bezig hield ,verlieten de belegerden de stad en
wierpen zich in de vaartuigen,welke op hen wachtten.Aan tlen anderen oever werden
zj ontvangen, en bereikten gelukkig de legerplaatstles Graven van Ilolland, welke

henop diewi
jzeontving a1shunnetrouw en dapperheidverdienden (1).
Dekri
jgsbenden derFranschen en die vanGraafwzlzrExwarenslechtsdoordeSohelde
van elko der gescheiden ; de eersten verwoestten Oowter'
vant,de laatsten het gebied
'

van Kamerk
jk. DeGraaf wachtte op zAcoB van Jrtevelde,en toen dezezich met
een grootaantalgewapendeVlamingen bi
jhem gevoegd had,bood hj den llertog van
Normandiëeenen veldslag aan,welkedien weigerde. 9itaan vreestoeschri
jvende,
ontvonktehetslechtstemeerzl
jnen strjdlust..In eenebjeenkomstvan de.opperhonfden
$

(1)Fx:lsszRT,T.1.fcuillet26-30.
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der bondgenonten verklaarde echter de Hertog van Brahand zich tegen elke slagleve- 1339ring , zoolang deKoning van E ngeland , dien men elk oogenblik verwachttq,niet ge- 1354

komen was. ))W j hebben hem trpuw,liefde en hulp belnofd,''zeidehi
j. ))lndien
wp
'-thanselagleveren, en het geluk 0nstegen is, zalhi
j geen steun bi
j ons vinden en eene vergeefsche reis gedaan hebben. Indien wi
jdaarentegen de zege behalen,zal hi
j eronsgeenen dank voorweten. W i
jkunnen dus, naar mi
jn inzien,
zonderhem ,diedeopperbevelhebhr isvan dezen kri
jg,geen slag leveren.Ikraad u
derhalve,schnonzoon,vanhiertevertrekkenwaargi
jtotuwezeergrooteknsten Tertoeft.
Laatelkzich naarzi
jneplaatsbegeven,wantbinnen tiendagenzultgi
jberigten van den
Engelschen Knning ontvangen.'' 9e meeste Heeren gedroegen zich naar dien raad.
W zsu x echterbood door den Heer van Beaum ont op nieuw den Koning van Frankrd
J-k den slag aan. ))Zeg uwen Xeester,'' pas het antwonrd, ))dat wp
''hem in dien

staatwillen laten,in welken wj hem t0theden t0e gehoutlen hebben. W anneer het
onsgeeddunkt,zullenwj in Ilenegoumen voorttrekken en hetgeheelegewestin vuur
en vlam zetten (1).',
Geli
jk deHcrtog van Brasand vnorspeldhad,verscheenweldradeKoningvanEnge-Z2
4v.
om erland met eene talrjke, sterk bemande vlopt, welkein hetZmzn overdeFranschemaand
scheepsmagteenevolkpmeneoverwinningbehaalde (2). Kortdaarnariep EPVARBzjne 13*
bondgenooten, nnder welkenu wederGraafwzrrEx behoorde,te Kzlvoorden bjeen,
waar eenparig t0t het beleg van D oornik besloten werd. Spoedig zag zich die stad

door een heir van meerdan hondertlentwintigduizend man,bi
jwelkeGraafwzx,LEx zich metalzl
jne ruiterl
jeneen grootgetalHollandersen Zeeuwen'gevoegd had,
aan alle kanten omsingeld. Het beleg waslangdurig ; en Graaf w zlzrEx veroverdemid-

tlelerwi
jl.Ilortazgne, St.Jmand en eenigeandereplaatsen. Eindeli
jk zouden hongersnood en gebrek Doorn'
lk t0t overgave gedwongen hebben ,indien niet de Koning a;v.

van Frankri
jk de tusschenkomstzi
jnerzusterzouAxs'
atvan Ftdl/f',Gravin-weduwema
Her
fstand.
van Rolland , had ingeroepen , wie het gelukte een bestant
l voor twaalfmaanden te

bewerken,hetwelk sedertt0ttweejaren verlengkwerd(3).
(1)FRolsszRl',T.1.feuillet 30,31.
(2)nz xtzlx, Brab. yeest. B. V. b1. 564. Faplsswar, T.1.feuillet31. AlZIJSXrS,ânnal.
Flandr.Zïâ. XIl.p.141.

(3)Faoxsszlm,T.1.feuillet 32-38.Yerg. over dczen krl
jgpz xtEaK,Brab. Tee#f.B.Y.
b1.552- 569,M>azuvs,Annal.Flandr.Zïà.XII.p.138- 144.D'otpEGlEnsr, Chron.etAnnal.
de Flandr,6h.157- 160.Dlvztrs,Rer.Brab.Zö.XIV.p.157- 160,welkeechterin hetverhaalvan den loep dergebeurtenissen en in hetmededeelen van eeni
gebi
jznnderheden,van ::01,-

xzRr,wieawI
jhiergevelgdhebbcn,verschillen.
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1339-- Graaf w xrsEx , welke nimmer rusten knnde, ondernam thans eene bezevaart naar
1354
ruzalem. Hi
j trnk doorFrankrù'k, Ztrztnerland en ltalzê, ging met zi
jnen
1313 Je

gtoçtteFenetçè'scheep op twee galei
jën,kwam te Cypra& en vertrok van hiermet
slechlsweinigeRidders,allen in matrozengewaad vermomd,bi
jnachtuitvreesvoorde
ongeloorigen, naar Syrzè.en voorts naar het H.Graf. Daarzi
jne gebeden gestort
hebbende,keerdehi
jlangsdenzelfden wegnaarFenetzëterug,entrok doorDuitsehland naarPruo&en (1). Sindseeneeeuw hadden zich hierdeRiddersderDuitsche
ortle, ter verdediging en bescherming van hetChristeli
jk geloof gevestigd (2). De
xtri
jd metden0gheidensche inwonersen Litthauersduurdesteedsvoort,en loktenvan
ti
j; t0tti
jd uitalle gewesten van het Christeli
jk Europa Yorsten en Ridders, deels
uitgodsdiensti
jver,deelsuitstri
jdlustofbegeertenaarkri
jgsroem derwaarts(3). Thans
verleende GraafwlLrzx den Duitschen mddersop nieuw zi
jne hulp,terwi
jldeHeer
van Beaum ont a1s stedehouder, het bewind voerde over Ilenegoumen, # pllJx#

en Zêeland(1).Kortnazi
jneterugkomstgafhi
j een grootRidderfeestin den VJJJ,
hetwelk reeds in P ruoeen door Herauten was aangekondigd , waar eene m enigte van

25-2
9vrouwen,jonkvrouwen,Riddersen knapen eenigedagen prachtig en ri
jkeli
jltonthaald
Tan
Grasm.werden(5).Naweinigemaanden keerdehi
JwedernaarPrugnaen,omringddoorin-en
.

.

1344

DE JOSGE, Ferh. opcr de Iloeksclte en A'
csel
p'cco,
çcAe Twi&ten, bl. 34, en niet vzx

wus, geli
jkmsnxxolm zegt, heeltdien togtuit de grafeli
jke rekeningen medegedeeld. '
WILLEX
e
e
ne
n
br
i
e
l
ui
t
d
e
n
had den gden van Grasmaand 1113 nOg
Raag gedagteekcnd (v.MIERD,
6harterh.m.11011.D.ll.bl.677),en een andere briefisdoorhem den 18 v.Slagtmaand daaraanvolgendeuitdezelldeplaatsgegeven (v.Mlsl
dls,D. II.bl.684); zi
jn togtnaarPale&tina c'z
Pruissen moetalzoo in dieti
jdruimtegesteld worden. D: zosu teekentaan,datdeGraafden
8 van oogstmaand 1343 vertrok en in 1344 terugkeerde. Doch,geltik uit den aangehaalden
brlefbi
jvzwMlnls bli
jkt, bevond wltlaxzich reeds in Slagtmaand 1313 wederin den #cc.
jr.
Hi
jzou alzoobinnen driemaanden dezegrootereisafgclegd hebben!-

(2)Cltron.ordin.Eq.Teut.c.6V.inxA.
TTglx1Analect.T.V.p.690.

(3)BII.OSRnIJK.D.111.bl.113,114.

(4)vzxxlsals,Charterb.r.Koll.D.I1.bl.679.
(5)OgdeHoll.D ïr.K ron.D iv.XXIII.c.9.Goudnclt.K ron.bl.101.DE Joxoz,kkrlt.orer#z
#. en A. Twisten, bl. 35. Om een denkbeeld tegcven van degrooteuitgavcn,alleenwatde
m ondbehoeften betreft, welke dergel
i
jke feesten veroorzaakten, teelentnzJ05G: uit degrafeli
jke

rekeningen aan, datmen in devi
jfdagen,welkeditfeestduurde,çebruikte72)aam llhi
jnwi
jn,
39 aam wi
jnvan St.Jan, 45vaten Hamburgerbicr,54 koei
jen;42varkens;tmeektqï/tfeossen
clleen hert,'
uten iplfe ran Vcerle-.
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uitlandscheRîdders,wclkeop zi
jneltosten den togtbjwnonden(1). NaareenigenA'er-13
135
94
spreidde hj schrilten verderfonderdeongeloovigen(2);naaranderenechter,weesde
Grootmeester der Duitsche orde, II>:wIIRIK van Wrz'
idrg ,wien het geluktwas de Lit-

thauwersen hunne bondgenooten,deRussen,teverslaan,denbl
jstanddesGraafsvande
lzand, hetgeen de Ridders z0o euvel opnamen, dat hi
j deswegewerd afgezet(3).
W zrusEx nam den terugtogt uit D ttittcltland o&-er Keulen. Men wil, dat hem daar

door de Keurvorsten de lteizerlt
jke waardigheid werd aangeboden, welkehi
j'
echter
weigerde aan te nemen (1). Erwnrdtinsgeli
jksverhaald,dathi
jvroegerevenzeer
den voorslag van KeizerLonEwzzk, om Ilolland i0t een hertogdom teverhefen,had

afgesyezen (5).
&

(1)DEBEKI,p.118. J.z.tEvnls,C'
ltron.Bel
g.Zï:.XXVIII.c.11.p.255.Oude#p/l.bir.
Ar/l.Dir.XXllI.c.9.DE zoxG:,y'
erlt.orer de# .en 1(.Twisten,bl.36. BltoExnlzlk,D.111.
bI.113,114, bespotwzGEwzz:,welke mcende,datde ))zuchtvoorden koophandel,dieuitdeze

landenopde Oostzeegedrevenwerd,''onzenQraafnaarPruissen gcvoerdllad. oekwi
jgelooven,
dat andere beweegredenen den Graalbestuurd hebben. De oostzeehandel cchter wa? llem gansch

nict onverschillig,en erbestaat een briefvan den 22 vanBloeimaand 1340,in welken lli
jde
kooplieden van Pruisseninzi
jnebeschermingnecmt.v.llllltls,Charterb.m.11011.D.Il.b1.637.
(2)oude11011.Oïr.Kron.t.a.p.
(3)Cltron.Eq.ordin. Teuton. c. 115. p. 779. AtBEnrrs znGEwTlxEssls ad annum 1345,
p. 131, aangehaald deor scnlunlrs, Chron. m. 11011. Zeel.en Triesl.b1.295, en wwGExzza,
D.111.b1.254.

(4)J.z.tEvols, Cltron.fe/g.L%.
h. XXYIII. c. 11. p. 255.oude 11011.Div.Kron.pïw.
XïIlI.c.11.

(5)VEtoExllR, Chrolt.w.Iloll.b1.78;ofwellletCron.de#p//.inMZTTIIZEIJnalect.T.V.
p.557. Verg.sltoElknla ,D.111.b1.115,welkeechterhierwedergeheelhetspoorbi
jsteris,cn
op de grofste geschiedkundige feilen veortredeneert. ImmerswaswxttExlV reedsgesneuveld,toen

de Paus in 1346 (niet1246)eeneLulvan afzettingtegen KeizerJ-ODEwIJK uitvaardigde,en dezcn
Yorstin XAIIEL,Kening van B oltemen ,kleinzoon van KeizerIl>:
sol
tlx VlI,een tegenkcizerwerd in
den wer gestelf
l. Deverhemng van Gelre t0tllertogdom wasreedsin 1339 geschied,en aan Graaf

wIttzx tweeofdriejaren later,volgensvEtnExiwk,denHertogstitelaangeboden;beidewarenalzoo
niet:geli
jk sltnEnol'
fKbeweert,))degevolgcnvan decngte,in wclkedepausdi
jkebuldenKeizer
in 1346 geblragthad-'' Even weinigmoestlli
jbcweren,datGraafwlstExden titelvanHertogal'
sloeg,))omdatziine machten aanzien zoodanigwas, dathi
j, diebuiten s'lands den naam had
van Meestervan alle soldaten en llegentvan alle Vorsten tezi
jn,doordien titeldaarnietsaan
winnen kon,''want niet wlttEx IV, maar zi
jn vaderwlttExI1I,had dien naam gevoerd. Zie
hiervoer,b1.49. v.Itkxpxx wilveeleerlletweigeren derkeizcrli
jkecn hertogelijkewaardigheid in
wlttvx IV,aan het geldgebrek van dien Vorsten aan deschulden in welkelli
jgedompeldwas,
toegcschreven hebben. ïradevl.f'tcrcî-fcrîr.D.1.bl.152.

1l.llsI(la.2 s'
rrx-
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Faauweli
jltsuitPrul-@nen vedergekecrd,vattelai
jde wapenstegen Utreelttop. De
aorzaak hiervan ontsproothoogstwaarschi
jnli
jk uithetzigtbaarstreven desBisschopszxx
van 2z./c:J, om hetStlkhtvande'afhankell
jkheid aan.Kolland teontslaan (1). De
kostbare togten naarFrankrù'k en Pruinnelthadden ondertusschen 'sGraven schatkist
uitgeput. Om de onlknsten van den Stichtschen krijg tebcstri
jtlen,leendehi
jeene
geldsom van wellke dr jaarljltsche rentedriehonc
lcrd pondzware ofgroope Tournois

bedroeg. De Hollandschc en Zeeuwsche steden bleien borg voor deze rente ofnamen
aan die te betalcn , nnder voorwaarde, tlat de Graafdit geld niet tlan tot den Utrechtschen oorlag bezigen , Pn geeno nieuwe bede eisclzen zou 5't)ôr tlat deze schuld was afïelost. Hi
j moest daarenboven aan ontlerscheidene steden eene groote menigte tollen ,

visscheri
jën,tienden,lente-en herfstbeden,nevensveleandereinkomstenaanwi
jzenen
verpanden. Zi
jneontvangerszouden de opbrengstvanditallestenbehoevediersteden
'v

@
en buiten hare kosten ,innen en deJ
aarli
gq.ksche renten cruitvoldoen. Bi
J. gebrekedaarvan mogten de steden zelve tle handen aan de goederen slaan endeze,tcrbekomingha-

rerjaarrenten,verpachten en inbeuren,zonderdatzi
jdaardeoreenigenondankbi
jdcn
Graaf ofzi
jnenakomelingen zoudenbehalen,metuitdrulkkeli
jk verlofvan zich onderling te mngen l'erbindcn , om elkander, ter uitwerking der voorgeschrevenegeloften en
verpligtingen , te hulp te komen. Ook de Edelen verbondcn zich voor de nakoming

ï21v. van 'sGraven beloften (2). 0p dien zelfden dagsloten desteden Dordreeht,Z1-er-rzkzee, Jzfdw îlyrg , Del
noame
and
ft,Leiden en uaarlem zulk eenverbont
lvau onderlingen
1315 bi
jstantl ofeendraehtigheyt,zooalsmen hettoen noemde (3). DeGraafleentlebovendien vi
jfduizend pond van den Heer van Jbeoudeen verpandde hiervooreenige
zi
jner goederen;terwi
jlhi
jtevenserkent,den Heervan Beaumontduizendschilden,
vnor bewezen diensten, schuldig tezi
jn (1). Dit alles gebeurdein defentezen op
de mezde vonr Utreeht, waar Graaf w II-LEM in het gestichtvan dc Ridders der Duit-

sche orde, welke op zi
jne nadering, methunnekostbaarhetlen hetkloosterverlaten
en gedeel
ell
jk verbrand hadden, zi
j
erblj
ernomen efzi
jne fente had opge#t
*-n v
'
--f g
slagen (5).
Ondertusschen was het beleg derstad den clfden van Zomeimaand metecn talrjk

(1)llltoEltolzK,D.111.b1.116.Vcrg.wzstslwR,D.111.b1.256(:)vzxMltqls,Charterh.v.Roll.1).II.bl.691 693.
(3)v.xlEuls,Cltartevb.m.11011.l).II.b1.603.
(4)#.MIEaIs,J/lcrfcrâ.k,.11011.D.ll,b1.694.
t5)A.MATTIIàEI Fundat.ety'
cfg Eccle&.p.570,571)aangehaalddoorv.xlERls,cltarterb.r.
11ull.D.II.1)1.69l )695.
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heir geopend, nadatGraafw ILLEM reeds tweemaalde Utrechtsche Bargersin hetopen 1339veltl had overwonnen (1). Eenige Stichtsche Edelen en leenmannen,zwEoEa van 1354

Wlcpvd: en ozzsvREcn'
r zi
jn zoon, Altxoro van Jt/z'z:lzf:t-zl, zAx,Burggraafvan
M ontfoort, xlzwolvxx van Fftzztezl, oxzsrllEcuT van Sterkenhurg ,zAx van Wrpeàhltizen, ERxs,
r van /F'
/
.IJtI6AI, FREOERIK uzt//:,1Ilatn en ant
leren voegtlen zich bi
j
den Graaf,welke verklaardc,dathi
jniettegen den Bisschop,maartegen hen,door
wie hij was beleedigd gcworden, hetzwaard had aangegord (2).*Yi
jfofzesweken
achtereen werd de stgd uit acht, naar anderen uit dertienbli
jden,zondcrophouden
,

gebeukt; doch de burgers bleven onder het bçstuur van ROBERT '
van zrà:l, 'sBis-

schopsbroeder, den belegeraarsnietsschuldig en weeden hen dapperli
jk van demuren af. Graaf AVILIZEM zelf, wellke in een donlkeren nacht de gracht genaderd was,

om haar te peilen vôôr hi
j de stad bestormtle, werd door cen pi
jl aan tlen voet
gek-wetst. Xiddelerwi
jlltwam Bisschop zAw van zrà:!,die zich teGrenohlebevond,
herwaartsen trachtte door tusschenkomst des Heeren van Beaum ont, den vrede te be-

werken. Hi
jkondeechterslechtseen bestand totden elfden van Slagtmaandenalleen

(1)I'
IEOA,p.212. Hierbi
jvoegtJ0H.z.tzvnls,chron.Belg.ZïJ.XXYIII.c.12,en naltellt
de oude Sp#.D ir.Arpzl.)hct Goudsclt.Kron.,cn anderen,datop den laatstendag,deBisscltop

zelfsneuvelde. Scnlualrs heelt rccds inzi
jn Toetssteen op hetGoudsclt.Kron.b1.272 opgc.
merkt)datmen hierdegebcurtcnisscn verwartenverhaalt,watmeerdan veertig jaarvreegerBisschop wzttu valtAl
'echelen geschied was.ZicAlg.Gesch. d. Taderl.D.II.St.1.b1.413.

NaarpxnzKz,p.118,bestond 'sGraven kri
jgsmagt1'oor b-treclttineenenzeermagtigenTrce.
potentemjllertog(van Gelre,ofvan Braband'
?j,dertien klaeknaeedigeGraven,tweeenvi
jltig Baronnen, dertienhonderd llidders, ncvens achtcn twintigduizenduitgezochteen geoefendeiri
jgsknechtcn. llacszxlrs,aangehaald bi
j scalunlrs,chron.r.11011.Zeel.en F-riesl.bl.296,telt
achttien Graven,achtendertig Baronnen9vijlen twintighnnderd zcsen ncgentigRidders,mecr
dan dertigduizend gcmeene kri
jgslieden en elfhonderd ronde klootsteenen,e1k vantweehonderd
pond ofmeer, CoaxEtxrszwxovl-lEo in Cltron.apud v.xlEltls,Charterb.w.R oll.D.II. b1.696

geeft op achttien Qraven, zeven cn dertig Baronncn,bi
jna zesentwintighonderdlliddersen
zcstigduizend kri
jgcrs. J. à. tEvnls, Chron.Belg.Lih.XXYIII. c.13.p.255,llagn.6'/lr/p.
Bel
g.p.326, en hetCron.deTrcJ'
.apudXATTIIAEIAnalect.T.V.p.359,stellen hetgrafelijk
legerophonderd en vi
jftigduizendstri
jdbaremannen. Voorzekerisdezelaatsteopgavetenuiterstc
overdreven, olkchcon mcn 'sQraven legermagtniet m et BII-I3EItI3IJK, D.111.b1.117,geheelalleen

nkardebevolkingvan Kolland in dicn ti
jdmcetafmeten. lmmersstonden Zeeland en Renegouwe'
z&onderwztsEx,well'edaarenboven eenemenigtevreemdeHeeren,llidders en benden in zi
jne
lienst ltad. Verg.nzzoxGE,Feré.orerdeH.en K.tmisten.b1.37(28)w

(2)Oon.de Traj.p.358, 359. Derermeerderde:EKZ,b1.230.J.A.tzlnls,cltron..
#e/
jr
,

Lib.XXVIII.c.13.p.255.
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1339-- onder de vernederende voorwaarde verwerven , dat vierhonderd burgers paar aan paar

1354 inlasseli
jfrakken (l
jdelen roeken),ongegord,blootshoofdsen barrevoets,'
den Graaf,

vnor zi
l'ne tent,knielendnm vergilenîszouden smeeken;hetgeen danooltjeschie
'd(Ie (1). Sommigen voegen erbi
j dattle Vtrechtschen twintigroedenvan den statlsmuur moesten afbrelten en in de gr#ack
pen , eene geheele straat, n0g langdaarna
. t wer
de Kollandeelte ntraat genoemtl, aah den Graaf afstaan en beloven ,hem te allen

ti
J'deop hunnekosten metvi
jfhonderd'gewapendemannentedienen,wanneerhi
jbinnen
de''Maqgtevelde lag (2). Gedurende hetbestahdzou men naderoverden vredein
onderhandeling treden. Hierop werd het beleg den eenentwintigsten v'an Hpoimaand

opgeheven, hetgeen daarna jaarli
jks in Utrecbtdoor eenen plegtigen omgang isgevierd gewortlen (3).
Hetis waarschi
jnli
jlt, dat Graaf slrllzLEx in geen bestantlzotllzebbep toegestemd,
indien niet een oproer in Frzet-land hem dringend derwaarts geroepen had. Nieuwe
geldleeningen stelden hem weldra in staat, den togt tegen de Friezen te onderne-

men (1). Hi
jversterktemeteenigelkri
jgsbenzen zi
jn n0gtalri
jk heir,voorzag-zich to
Jmnterdam van den noodigen voorraad en gingteEnkhuizen scheep (59. 900rhet
anstuimig weder, of de onbekwaamheid der stuurlieden, geraakte de vlbot verstrooitl

z0odat zi
j niet te geli
jken ti
jdeaankwam. JAx van Wecvznpnf,heteerstmetzi
jne
benden aangeland, viel bezuiden hetSt.odulfsltlooster,nabj Stavoren op eenll()op
Friezen aan, dieterugwi
jltende cn zich ten deele binnen destad, ten deelebinnen.
den omtrek des ltloosters werpende, een moedigentegenstandbootleneindeljk mct
zea xeel geweld op den aanvaller indrong ,tlat deze met grootverlies moest afdeinzen.
ondertusschen had het ltlokgelui tler omliggende dorpen de landlieden in de wa-

Penen gebragt,die zich bj de stri
jdende Friezen voegende, eene groote slagting
ender de Hollant
lers aanrigtten en de overigen op de vlugtjoegen. Inmiddelshatl
zich de Graaf met tle bloem des adels ten Noorden van hetSt. Odulfsklooster Ont1

scheept. Onmiddelli
jk steldehi
jzich aan hethooftlvan slechtsvi
jfofzeshonperd man,
en vergeefsbaden hem zi
jne Edelen de aanlkomst deroverige benden afte wachten.
(1)DE:EKN,p.118.lIEoz, p.243.Cron.deFrcJ'
.p.359.v.xlzals,Cltataterb.r.Holl.D.lI.
b1.695.Het Goudsclt.Xron.b1.102.

(2)J.x.tEvms,Chron.Bel
g.Lib.XXYIII.c.13.p.256. HctGoudsclt.Kron.bl.102.
(3)Cron.de Trqj.p.360. DE Josc:,Feri.orer deII.en A.Twisten, b1.37zegt,dat
))GraafwlttExden Bisschop dwcngeenvernederendverdral voor frcejaren aaa teraanq'' Pitze
brannen,diewi
jkondenraadplegen,isonsditnietgebleken.
(4)oEzoxt
a ,kkrlt.p'
lcrde#.en A.Tmisten,bl.43.
(5)nzJOSGE,ëkrlt.pre?-dc#,en S.Twhten,bl.33.
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))Diemi
jnevrienden zi
jn,volgenmi
j!''roepthi
juiten stortmetzi
jnltleinkri
jgshoopje1339tloldriftig in een dorpop den vi
l'and, veltmeteigen handdenFrieschen h1)ofdman,enlaat 1351
de plaatsin vlammen opgaan. 0/ ditgezigtvliegen de verbitterdeFriezenmetonweerstaanbarewoede van alle kanten ophem aan.Hi
j enzi
jneEdelenverrigtenwonzerenvaa
dapperheid, t0t zi
J-ne overige stri
jdmagt hem terhulpesnelt. Hetgevechtwordtnu

algèmeen en even àloedig alshardnekkig van zonnenopgang t0tden avond voortgezet.
Eindelt
jlt verklaartzich dezege voordeFriezen. Degrafeli
jkebenden liggen op het
stri
jdveld verslagen, of komen onderhet najagen der overwinnaarsinhetwaterem ;
weinige, naar eenigen slechts twintig man , ontsnappen den algemeenen ondergang.
Be Graaf zelf, die zich in het hevigstvan het gevechthad bevonden ,was met een
*

root aantal der aanzienli
jkste Henegouwsche,Hollandsche en ZeeuwscheEdelen en
Ridders gesneuveld , ontler welke de Heeren van Iloorn ,van Lzgny ,van W aleourt,
van M ane, van Jntolng, van Kaemntede,en van de M erwede, alle baanderheeren ;

voortsGERRIT met den haard (#crJcl,
u:),wztLEx van Acc/
.d?mï
.jà,slxolen OIRK
van n ïlïzw:zl,ocIvan Jzaperdn,zAx,RzlxovbenwzsLExvanMontfoord,DIRK/JA
Zandltor&t, DIRK en xlERxkx van Zl
miel:zl, rxzosls van M erwede, oolElt van SpanALB>
:
RT
van
f
fp
rzf, x.L&As oox , w lrrEx van D ongelt, DIRK
gen , OERRIT svElt,

W aleourt,GERRITvan Fl/r:zlrïl:,alleuitstekentle Ridders,bi
jnamegenoemdworden. Eenigen voegen hiern0gbi
jden Heervan Brederode,van kkrannenaar,wol.>'ERT van fpr.
f:lezl, Heer van Feere, zi
jn neefFLoalsvanBoraelen,ARE5o,Heer
van Kruznçngen en xlcoLAas, Heer van Rezm ernvaal. JAx van Weczlzzlqpf was het

behoud zi
jns levens aan zi
jnenschilzknaap XOBERTran Gll
zrp:verschuldigd,diemet
behulp van eenige anderen, hem met geweld in een vaartuig geworpen en ondanlts
zi
jn tegenstreven, aan het gevaar ontvoerd had. Xen begroothet getal2er gesneu- 260127

velden aan de Hollandsche zjde op drieduizend zevenhonderd man; dech anderenueVan
rfstvoeren dit tot achtduizend, eenigen tot achttienduizentl en zelfs hooger op. Deze maand.

noodlottige slag wasbi
jhetdorp W arns,een weinig Oostwaardss'an Stavoven geleverd,waarde Hollanzsche Graven alsHeerenvan Frze@landgewoonli
jkteregtzaten(1).
Ongetwi
jfeld hebben de Friezen nimmereene grootere en roemruchtigeroverwinning

(1)DE BEKI, p. 118.SIBa.tEoxls Titae Hz:cf.Ilort.Divae Fïrg. in MIHHAEIJnaleet.
T.V.p.257,258. J.A.tEvpls,L'
ltron.Belg.Ik'
:.XXYIII.c.14.p.256.S>0I,ller.Ba.t-Lib.
VllI.p.121. occo scwatExsls,bl.142)143.P.v.THIBOR,Ilist.w.Triesl.D.1.bl.8.FRolsslu'
r,
T.1.Ieuillet57.oude Holl.D ir.Kron..pïp.XXIlI.c.14.v.GOrTHOEVEN,bl.380.lletGoudsch.
Arol. bl. 102,103.Verg. rsBo Exxlrs, A er. Fria.# ï4f. Lib.XllI.p. 201,202.ScnorAwrs,
Fr.Hist.B. V.b1. 180. W lssExlrs, Cltron.r.Friesl.B.$711.bl.2û2,203. F.sloERns,Fr.
gccri.D.111.bl.382- 386.
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54 bevnchten dan toen; te merkwaardiger dewi
jlhetschi
jnt, dat zi
j geene geregelde
ltri
g.gsbenden,maargrootcnzeelsnngeoefend landrolk,zondertucht,zonderkrl
jgskennis, zonder eigenli
jken aanvoerder,tegen het overmagtig en geoefend vi
jandeli
jk
heir,datdooreenen kri
jgshaftigen Graafen eengrootgetalervarenebevelhebberswerd
aangevoerd,gesteld hebben. Hetongeljk aankomen dervloot,de ontjdigeaanvalvan
zAx van #:@?
,
IAnpnf, tle onstuimige drift van den Graaf, en de moerassige grontl, van
welken de Friezen , m et de wegen,toegangen en schuilhoelten bekentl, zich wisten

te bedienen, waren de middelll
jke oorzaken van de nederlaag dergrafell
jkebenden (1).
Deti
jding van ditonheilverspreiddein dedrie graafschap.pen algemeene verslagenh

/

heid en rauw , welke ecàter spoedig plaats maakten voor wraak en verbittering. Be
goederen der Friezen in Kolland werden verbeurd verklaard , en eenige manschappen
naar heleiland M arken gezonden ,. welkehetFrieschekloosterJo rfll
nAp/verbrandden

en de monnilten in zeewierpen (2). Hetli
jk van den Graafwerd tien dagen naden
slag , omringd en bedelttdoor de Ridders, die naast hem gesneuveld waren ,aan zekere

kennell
jketeekenen,dewi
jlhethoofdvan den romp wasafgehouwen,donrdenK0mmandeurderDuitscheRidderste Haarlem herltenden in hetkloosterBloemkamp bi
j
aarschi
jnBolaward begraven (3). Naderhand is hetnaar ,&#Jg: vervoerd en M'
li
jk eenen tgd lang in de Hofkapel bi
jgezet, doch late.
rnaarFalenezenneeovergebragt en daarteraardebesteld (1). TeKeemntedewerdternagezachtenisvan den

(1)F.szoElns,Fr.JccrJ.9.111.bl.386.
jft,))evenofdievon(2)BItSERnIJKgisptwzGExuR,welkeditallesaan deGravin-weduwetoeschri
nissen wi
jzcn enoverirl
jgsbenden bevelen kon-''D.111.bl.120. WAGESZAR verhaaltditop gezag
vanN svBl
tno tE0, Titae et.
!lc,
:gestaeHiicf.Ilort.O'.rcc Tit'
g.p.258. Xaarop weli gezag'

vertelt:IJIIERIIIJK,D.111.b1.120,dat de droefheid#over'sGraven dood onbcgri
jpeli
jk (groot?)
was? Een Vorst, overwiens gestrengheid ,naar :IIZDERDIJRS eigen getuigenis,m en zich zoo zeer be-

klaagde,alszi
jnvaderwcgenszi
jnegoedheid bemindwasgeweest,ea vanwien eenti
jdgenootzegt:
))l'
li
jhieltzi
jn volck atermate zeerin dwonge-''
En zonderlingzeker isCtwanneerdiezelfdeBII-DERDIJK bijdezen regelvanwlttExran #z'/#e#'
cer:bergk

)hsvantallesi
jn volck liethi(wlttExlY)in rouwen-''
zegt: )versta niet in rn?:lf
,
l,doorzi
jn dood veroorzaakt,maarIx den rpfft/
J,doorzi
jlfercgering
reeds verwekt-''D.111.b1.126.

(3)DE:ZKA,p.118.
f4)v.wuw,epwzqzx
zl:.St.111.bl.83.Naleez.op de#Q#e'
?,!.Il
'i8t.1)1.193, Iletechtge,
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g
esneuvelden Vorst eenekapelgesticht,welketweejaren daarna,terbede van Her-13
39t
1354
0g w xLtxx van A:z
.l
:r:s,toteene kerspelkerk verheven werd (1).
.

Trotschheid,heerschzucht, driftten norlog, nvermoed en praalzuchtkenmerkten w zL*
x,EM lY en verleidden hem tot die nuttelooze togten , onberadene oorlogen en kostbare

ridderfeesten,welkezi
jneinkomsten verslonden,hem in tliepeschulden wikkelden,en
steetlsnieuwe, dnch ontoereikcnde onperstanden vorderden , die hetvolltuitputten ,misnoegen verwekten en daardoor een noodlottigen ins/
lned gehad hebben op de verdeeldheden, welke nahem ontstnnden. Hi
jhadechterde steden , tloor het verleenen van
nieuwe of het bekrachtigen harer nuze voorregtcn en door het bevorperen van den
handel,begunstigd (2). Het schi
jnt,daarentegrn,dathijdemagtenhetaanziender

Ekelen getrachtlzeefttefnuiken. H1
jvoerdealthansin,datdeleenen,welkebi
jontstentenisvan wettigeafstammelingen,aan de grafeli
jkheidvervielen,nietz00a1sgewoonlijk geschiedde, tegen betaling eenerredeli
jkesommegeldsaan denabloedverwanten
des verstorvenen afgestaan, maar gesplitst en aan onderscheidene Heeren uitgegeven
zouden worden ,waaruit eene bron van veel geschillen ever het regtvan patroonschap,

hetmolenregten andereheerli
jkeregten entsproten is(3).
W ILLEM lY had noch kinderen , noch broeders, maar twee zusters nagelaten , van
welke de oudste,MAROARETHA , aan Keizer ronEwzzK , de andere, FlLxppz, aan BBU-

Ahb llI, Koning van Engeland gehuwd was(1). De graafschappen Hollanden Zee&,?# waren dus, alsmansleenen, aan hetRi
jk terug vervallen, terwjlIlenegouwen
daarentegen, een vrouwenleen zi
jnt
le,opMAROARETHA,a1soudstezustervanwlstzxIV ,
s
t
ond
de
rhalve aan den Keizer, de leenen Ilolland en Zeeverstorven was (5). Het

denkstuk,aldaaraanrellaald,steltde zaak buitentwi
jfcl,ondankshetscl
zerpzinnigbetoog in den
orertjssel.Jlmanakvoor1844,b1.27-34,dathetli
jk vanQraafwlslaxIV onderdlegenenbel1o0l.
t,welkchzhetjaar 1770,te'.
9Scgein deFranschekerk,vroegcrdeHefl-apel,inden gralkelder #d
er Graven entdektzi
jn. Eennieuw bewi
js,hoezeer dellnogstewaarschi
jnli
jkheid van de
'
waarheid verwi
jderd zi
jn kan. Levraio'edlpasbuJ'dvr: le mrcfdewâlcâle.
(1)v.MxzMzs,Cltarterh.r.Holl.D.lI.b1.733.
(2)Zie v.Mzsqls,C'
/lcrfers.,
?.Holl.D.lI.b1.590-626.
(3)PIII.A tEvols,deCkrl Reipuhl.Cas.LXXIX.p.276.E(
l.àmst.1701.
(4)Zie llicrvoor, bl.40,43. Debeideanderedochtersvan wltt:xllIjzoszxxz,Hertogïn valt
Gulik,en ulzzsETs (hiervoor,b1.40,47) waren veclligtoverleden. Van haarwordtalthansin
de geschillen over CsGraven nalatenschap, geene melding gemaakt. W wtizyzzn) D.111.bl.266
Blsoupllx,D.111.b1.129.

(5)BILnERnIJKjD.111.bl.127-129. Yerg.Dx3gKz,p.119.
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1339 land uitte êeven aan wien bi
jwilde,en men vermoedt,datde wensch,deze graaf1354
schappen enllenegoumenbi
jeen tehnuden,hem bewogen heeft,zl
qne gemalininplaats

zi
jnerzonen nfden Heervan Beaumont,zi
jn behuwdoom,daarmedetebegunstigen (1). H0e ditzlj, rooxwlzK verklaarde op eenen Rjkszag teNetrenberg,
L15v.Kolland en Zeeland voor een vrouwenleen (2). Immershi
jverli
jdedaarmede zi
jne
ouwd gemalin
.
.
imsop ,,
Diaan.
,alszi
lndezi
J deregte,naanteen pudz/:erjgename(rerïpr,proœ
1316 antiguior ;c:r:.
v) en bevalden Edelen, steden enallen ingezetenen dezergewesten
llaara1szootlanig teerkennen en alsLandsvrouwete gehoorzamen (3). Tezelfdendage
belnofdedeKeizer,de graafschappen Kolland,Zeeland en deheerljltheidFrze@land
Tan e0n

2

@

nimmer te vervreemden of te scheiden, dan metbewilliging derGravin, zi
lne echtge-

noote (1). Hierdoor werdden Koning van Engeland, welkereedsvoorhetaandeel
zl
jnérgemalin in deerfelt
jlke (allodiale)bezittingen van den overleden Graafwasopgekomen,dehoop op een gedeeltederleengoedercn,z0ohi
jdieooitgekoesterdheeft,
ontnomen (5).
Ondertusscheù laad de edele zAx van Beaum ont, welke naden slaginFrlenlandzich

naar Geertruzdenberg,bj deGravin-weduwe begeven had,hetbestuurderzakenop
zich genomen, totMAROARETHA herwaartsz0u gekomen zi
jn (6). Eeneinderdaad betlenkeli
jketaak. Deoverledcn Graaftnch had den staatineenen hagcheli
jken tûestantl
(1)B1tDERoIzK,D.111.bl.127,128.
(2)Terhaalwczlden Oormrong der#.en A.Tmisten,in v.p.s>mGn's,Gedennt.f:lopheld.
d.Nederl.Jcdc/l.b1.199, 200. Een merkwaardig cn allergeloolkaardigstgedenkstuk in ofkort

na hetontstaan dezertwisten opgesteld. Ziewlzuolp
l''sB%
jdr.m.kraderl.Jedc/l.en 0,
M#/l.D.1V.
St.1.bl.2I.- nE3EKI,p.119,wien z.z.tzvnls, Cltron.Bel
g.ZïJ.XXIX.c.1.p.268 woor-

deli
jk gevolgd heeft.oudeHoll.Dir.Arps.Div.XXIV.c.1.VEIJDENZAR,Chron.m.HOII.bl.82.
A.MkzTllwzvs,Jnalect.T.111.p.234 (1).- Dezwarigheid door:ltnEltola ,D.111.b1.132,geopperd , ))datde Keizer qua talis,geen regt leen tot. een rvouwenleen kondemaken, dcwl
jlLi
j

hetregtvanlletRi
jknictkpnveranderen,waartoeeenRi
t
i
#ksdagnoodiggewcestwas,''vervaltalzoo
van zell:

(3)Zie den verli
jbrief bi
j v.xlERls, cltarterb.w.Iloll.D.II.b1.702. 1Ir1-nEc0pER,op MEtls
sToKz, D.111.bl. 542 enz.hou@dtdien briefvoorvcrdicht. IntusschenheeftvAN wlzx,opzi
jne
Charterreis in 1895,het oorspronkeli
jk stuk gevonden. Zie DEzoxG:, Eerh.orerde#.enA.
Twhten,bl.55(53).
(4)v.:IERIS,Charterb.0.Iloll.D.II.bl.703.

(5)BIJDEROIJK,D.111.bl.129 132. v.xlEals,c/tcrferâ.r.Iloll.D.II.b1-7û0,701.
(6)Fnolsszqr,T.1.feuillet57. W zGEwzzR,D.111.b1.266. TynExzx,Eevlt.pt-crdeII.enh-.
Acrfz
làcécpyep,bl.18 (a).
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aPhtergelaten. Van builen z00We1bedreigddoorverbitterde vi
janden, Welke zi
jne,on-13
139
51
beradene o9rlogen verwekt hadden , a1s door eenen aanval des Konings van E 1geland , wiens eischen op de nalatenschap niet bevredigd waren.. Van binnen een
adel door deelneming aan de togten en ridderfeesten van den Graafuitgeput, m isnoegd over debepaling metbetrekking t0tvervallen leengoederen genomen,verschillende

in gevoelen nverdeerfopvolginginIlolland,onderling tloor ni
jd en afgunstverdeeld,
slechtsstrevendeom zi
jnebelangzuchtige oogmerken te bereilkenen tleswegeaflteerig
sran een oppergezag ,hetwelk den overmoed derEdelen beteugelde,hunneonafhankeli
jkheid beperkte en,hun t:tspi
jt,den bloeiderstedenbevorderde. Tegenoverden adel
degenaeente,ontevreden over'sGraven geldspillingen ,deschulden daaruit voortgesproten
en de ondrageli
jke lasten haaropgelegd,in wierafwerping zi
jevenzeerbelangstelde,

a1sin hetbehoud en devermcerderingharervoorregten,doorwelkezjzichalomboven
deEdelen verhief.Derhalxein alle standen derXaatschappi
jmisnoegen,wrevel,spanning,onrusten gisting;alleswasri
jp voordieinwendigeberoeringenenstaatsstnrmen,
welke weldra onderden naam van Hoeksche en Kabeljaauwschetwisten ontstonden en
die anderhalve eeuw gewoed ))adel tegen adel,steden tegen steden, burgerstegen burgers,bloedverwanten tegen bloedverwantcn in de wapenen geroepen ,en alle vorigevrrdeeldheden in hevigheid,haat, verbi
ttering en duurzaamheid overtroffen hebben (1).''
.

(1)SVAGE:AZR,D.111.b1.265.Blsp>mnuK,D.III.LI.126.5EzosGE,ï'
rerlt-overdeH.enK.Td
tlïdfel,
b1.40enverv.uxKzxpsx,Taderl.Acrcf-ferâ.D.1.b1.152enverv.Ziebovenaldebeidestukken door
vzwwux
uitIlenegoumenmedegebragteninLetvoorbcrigtvanoxJosGs'sbovengenoemdeVerh.b1.18N

30medegedeeld;geli
jkmededenvertrouweli
jkenbriefaanKeizertooEwla ,inv.0.sElktlll'sGedenkst.b1.
160- 164opgenomen,dochwelkeonszeerverdachtvoorkomt.Verg.yultllœ,By
:'
dr.roorfaderl.Gesclt.

en Oudkeidk.D.lV.St.3.bl.24.- Erzi
jnverschillendegevoelensoverdeneorsprongderlloekschcen
Kabel*
jaauwsche twisten geopperd.v.t00x,IpslwGA,KLrITen anderen meendendie tevindeninde
verschillen reeds anderhalve eeuw vroegerontstaan,pverdehoedanigheid van hetleen en het regt

van opvolging in Rolland en welbepaaldeli
jk,pfvrouwen vanregtswegein dezelanden konden
opvolgen. Eenigen beweerden, dat dezetwisten reeds,a1s voorspel, in de onlusten ti
jdens de
minderjarigheidvan Ftoals5Tontstaan waren.Andercn vonden ze in den aanwasdersteden onder
dien Graal, welkedegemeente,a1s'tware,ineenevi
jandeli
jkehoudingtegenoverden adelplaatete. Semmigen wilden,.datzi
j door buitenlandsche staatkunde berokkcnd waren, ofdaarmede
zamenhingen.lnderen geli
jkwzGvyzzR,stelden,datzi
jhunnegeboorteaan 'svolksmisnoegenoverde
regering verschuldigd waren. ZieTvo>l
xAx,Feri.orerde# .en A .Partn
-pc
ltappen,b1.11,12,32,
ç9- 101.GorTuoxvzx,Cltron.w.Spl/.,bl.389,en :ILOERIIIJK,D.111.b1.163,vinden den oorsprong
daarvanindentwisttusschenxzxczRzTlI:enharenzeon,ovcrhethoog bewind dezerlanden. DeHoog-

leeraarTvpzxzwleidthoofdzakeli
jkdebrondezeronlustenuitdenonderlingenhaatderadelli
jàegeslachten
af(ZieTerh.prcrdeH.elA.Parti
j8elt.bl.106j,en steltLaar,even a1sdeàrchivariusDEztlyGE,
nktvrocgerdan denleefti
jd van XZItGARETIIA. DelaatstgenoemdeSchri
jver,welkedcoruw xAxpEx
11 PEEL. 2 sTrx.
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'slteizersverli
j van Ilolland, Zeeland en Frzealand aan XAROARZTHA bragt de

gemoederen in hevige beweging. Yelen wenschten, dat MAZtOARETUA en een harer

zonen het hoog bewind aanvaardden, terwi
jlandrren slechtsbepaaltleli
jlt den 0u(lsten zoon der Keizerin t0t Heer begeerden (1). Dit wel
kte verdeeldheid. De
Etlelen splitsten zîch in aanhangen en gingen in menigte te paard en gewapentl

rond, em elkandertebenadeelen. Bloedige ontmoetingen hadden er tlageli
jks plaats
en men vreesde, dat zi
j,welke zich geheelen onverdeeld voor xxrvoaazrllA verltlaarden , het onderspit zoudea delven. 0ok de gemeenten in de steden waren
onderling zeer oneens en m eest tegen XAROARETnA gezind. In D ordre
eh't en ZieN
rikzee had de vroedschap reeds Terscheidene hartr medeburgers uit de stad gebannen. De Bisschop van Utreeltt en antlere omliggende Heeren kwelden de land1
.
.
e
zaten door vi
gandeli
lke aanvallen ; terwi
gl men voor den Koning van E ngeland , 0f-

schoondezein eenen geweltligen kri
jgmetFrankri
jk gewikkeld was,vreeskoesterde.
De spoedige overkomst derKeizerin werdalsheteenigeredmiddel-uitdien gevaarli
jlken toestand bcschouwd,en zi
jdano0k daartoetensterkste aangedrongen.(2) XARGA-

gevolgtl wordt, besclïouwtde onverstandige oorlogcn en groote schulden van wlttn IY als de

hoofdoorzaak dervolgendebloedigeburgertwisten Lkkrlz.over de #.e9lA.Twisten, bl.40 en
verv-). Naarons inzien, moetmen den oorsprong dezeronlusten nietin éénebepaalde,maar
il
'
teene zamengestelde oorzaak zoeken. Qell
jk bl
jalle groote omwentelingen en hevige burgerfaorlogen, lagen ook-hier vele en verschillende brandstollkn reeds veerlang opgelloopt en wadtt-

ten slechtsde A'onk,om in vollevlam uittebarsten. Die vonk werd bijhetkinderloos everli
jden van wlttEx IY geworpen, en het gemis van eenen Vorst als wll-lax lII stortte thans
Holland in dezelfde ongelegenheden, a1s waarin Braband en Flaanderen sinds vi
jftig jaren verkeerden(v.KlMpEx,Faderl.Acrcâfcri-.D.1.b1.15#
3.). Delangeduurzaamheid dezerverdcrfeli
jke onlusten laatzich hieruitverklaren,)ïdaterfeli
jkeveeten,hoezeerdan ookdeeigenli
jie
oorzaak xoor lang heeftopgehouden, dooronderlingeterging,verbitteringen somtiidsbloedwraak
bij Lalf-beschaafde volken, eeuwen kunnen voortduren-'' vAx RwMlIx,aanwien dezeopmerking
ontleend is,gist tevcns,dat de oudebetrekkingdezer landen t0thetDuitsche Ri
jl
c,welke de

Kabeljaauwschen erkenden,terwi
jldelloekschenzichdaarvan meeronafhankeli
jk trachtten te maken,op de duurzaamheid dezcr twisten,inxloed gehad heei'
t. Taderl.K arakterk.D.1.bl.15G
158. Verg.daarentegen Tvnlœlh's Ferlt.orer de I1.en K .' crff
-j
dc/lcppcl,bl.13.

(1)ltBnTvs Alltl>rlTlx>rwsls ad annum 1346,bi
j scltivxnlvs, Cltron.m.Holl.Zeel.en Frïedl.
b1.302;en bijlll
ivoEcopEl
t,op xEtlsSTOKE,D.111.b1.542.
(2)Zie de oorspronkeli
jkestukken doervxxwux medegedeeld inn:lJoycEhs-Kerlt.brcrde#.
en A. Twisten,bl.XVIII-XXX. Debrief'aanKeizerI'
oll>lwlzlt,bi
jv.o.SEILGH,Gedenknt.b1.
160-164,schetstop dezellzewi
jze den toestand des lands in dien ti
jd. Z0o deechtheid van
dien briti,welke aan vxwnsztxas:wordttoegcscllreven)mogtbli
jken, dan zoulli
J',ook om der

DES YADERLANDS.
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w

.

XBTUA begaf zich tlerhalve nahetverli
jen ondanltshetgure jaargeti
jde, dooro'
rTo1,
339denJongsten harervierzonen verzeld,herwaarts(1). Zi
jnam den weg doorLotlta- 1351
rzngen en Frankrç
jk,en Koning Fltlps,die ongaarneden Koping van Engelandin
'

'*

het bezitvan een aanzienli
gk deelder N ederlanden z0u gezien hebben ,verleendehaar

zi
jncnbi
jstand (2). In Ilenegottmen werdzi
j gehuldigd,doch onderstriktevoorwaarde
van ))hetland scl
zuldvri
jtemalken,''ofz0oalseenanderhetuitdrukt,))nietsuit'slandsinkomstentegenieten,vöt)rdatdeschuldenvanharenbroedervoldaanwaren(3).''Hieropdeed
zi
jden eetlaanden Heervan Bea'
ttmont,den atlelen aan ellkeharergoedesteden(1).
.

#

Over Brun&el en Rleeltelen trolt SIAROARETHA naar Zeeland, voorts naar Kolland
en Mrent-Friesland , werd alom gehuldigd en legde oolt hier aan vAx BEAIJMO>T

tlen atlel en tle steden den eed af (5). Ruimschoots deelde zl
j aan tl steden
en gemeenlen szoorregten , vri
jheden en vergunningen uit, vereenigtle zlntnterdam , Oudetcater en het Zczld van W p:rd6n vnor alti
jd methetgraafsclzap IIo1-28
land , en verklaarde vaor zich en hare naknmelingen ))geen oorlog buiten de palen Illtl
ap
a.
cv
is
T4lk ,Ilolland, Zeeland en Frie.
vland te beginnen ,zonder toestemming van de Rid- 1346
.

ders,kn'
apen en goedesteden van Ilolland;bi
j evertredingdaarvan zou niernand gehoudenzi
jn,haartedienen (6).'' Aan vkx szxcxoxv,vtxovlvzxvooaos,vAx roasEvllorstellen vi1,in meerdan eenopzi
gtbelangri
jk zi
jn. Onder anderen wordter in voorgcslagen,
dat de Keizerin niet alleen metde raafschappen belcend, m aardqtde naam van graafschap,in

dicn van Markgraafscltap veranderd zou worzen,en detitelvanMZMGARETIAzi
jn moest:))MlRGIIII4TIIA, door de gcnade Gods, Keizerin der Romeinen,Xarlgravin van H enegouwen,Ilolland,
en Zeeland en Yreuwe van ()ost-ezl kkkst-Frlesland-',

(1)Magn.Chron.Belg.p.331. lvxGxxzzR,D.111.L1.268.îr.wux,op wAGExkzR,St.111.bl.
58.Naleez.op de Faderl.Sï:l.bl.180.

(2)AtsEl
tTvszaul
vrlxyzslsin 1.c.5VlGiszlR,D.111.L1.269.Verg.BILPEnDIJK,D.111.bl.129132,139.

(3)AOI-ZREITZR, P.1I.Lib.IV.p.71,bi
jIa z0lcl,Verlz.overde#.enA.T'
t
ristnn,bl.56.
àl,
syrll'
rs Antlllxrls>r
xsls in 1.c.lvzozszzR,D.111.bl.140.

(4)Terltaalorer den Oorspr. d.#.en K.T-ï,
sf.in v.5.ssltcll'sGedenkst.b1.200. Het
isens niet duideli
jk, watMIIkGIRETIIA aan vAxIlElrâltpw'in hetbjzonder kon zwercn. H1
j was
Prinsvan den bloede, van grootvermogen en invloed. svelligtvertegenwoordigde hi
j desti
jds
hetvolk,ovcrLetwelkhi
jsindsden doodvan wlttExlVtotdekomstvanxzùGzaETal,hetbewind
gevoerd had.

(5)Terh. orer den O/r.
Tr. #,#.el A. Tmist.in v.o.zzltu 's Gedenk8t.bl.201.DE JOS'GE
Ferlt.orerde# .en A .Twisten.b1.56.

(6)v.xTERls,Chqrterb.r.11011.D. II.,bl..705-71 . PgTt. à.tumls? h C-vrl Reipubl.
p.270.
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1339- LEX , vAx MlTHEwEs
sE en andereEdelen,schonk zjaanzienli
jkevoorregtenengiften(1).
1351 H

ZO0n OTTO Van Tel
jeren hatlZi
jl'
00(1Sbl
jlzRroeerste komstteXiddelburg,
het burggraafschap van Zeeland en de lleerli
jkheid van Foorne, geschonken (2).
aren

Keizer Lobzw zzK bevestigtle al de voorregten en vergunningen door haar verleend , en
7van llelkrachtigde op nieuw de belofte, Renegouwen , Ilolland, Zeeland te verdeelen
llcrfst-

maandnoch tescheiden (3).
1316

Niettemin was XARGARETHX ten hopgste bekommerd over de plannen des Konings

vanEngeland,.diemen vreesde, dat hetop Zeeland gemuntha; (1). Eenemaand
na hetsneuvelen van GraafwllaLzxIV hadhi
jz-tx van Beaùmontgemagtigd,om de
regten zi
jner gemalin op 'sGraven nalatenschap te handhaven en tevens tlie landen
en rente
'n te vorderen, welke haar doorharen vader in Zeeland en elders waren toe-

jde
gekend (5). Doch sedert vAN BEAUMONT zich voorMARGARETHA verklaarden dezi
van FrankrL
jk gekozen hatl (6), werddietaak aan o'
r'
ro van ftzïà en eenigeantleren opgedragen. EocAao strekte echtertoen zi
jneeischen o0k overde grafeli
jke
goederen in Ilenegouwen, Zeeland, Fofllzld en Frleeland uit en gelastte ))met de
mede-erfgenamen , indien zoodanige bestonden , over hetverdeelen der erfenis te han-

delen en degedeelten te bepalen,welkedoorelk zouden bezeten worden(7).,' Hieruitmoestonvermi
jdeli
jk eeneverbrokkeling dergraafschappen voortvloei
jen,endaarin
het verloop van vier eeuwe
n de erfeljke (allodiale)grondgoederen derGraven aanN
zienli
jkvermeerderd waren,z0u ongetwi
jfeld een grootgedeeltevan KollandenZeeland vervreemd geworden zjn (8).LaterbevalzllvA.
ltozi
jnen gevalmagtigde,om Det
den Bisschop van Utreeht, den adel en het volk van Ilenegoumen ,Ilolland, Zdd-

land en Friealand, zooweloverheterfdeelzi
jnergemalin alsovereen verbontlvan
vriendschap te Onderhandelen (9). Eenigen tjd daarna verklaardehj,'
dathi
joverde
erfenisgeen verschil zocht en benoemde OIaK , Heer van I1ono*oië en Kalkenhurg

(1)v.xlgllls,Chartet'b.m.Roll.D.IL b1.709,718,722,72G,729k
(2)v.MlERls,Cltarterb.r.Holl.D.lI.b1.706.
(3)v.xlEltls,Charterb.m.'Ilolt.D.II.b1.726,727.
(4)nzJpxGz,Ferh.overde#.enA.Tmisten.bl.62-64.
(5)v.xIERIs, Cltarterb.w.Holl.D.lI.bl.70J. Debriefisvanden 20 v.Wi
jnmaand 1345,
(6)FRnlsslRT,T.1.feuillet57.
(7)v.MlElpls,Charterb.1,.11011.D.II.b1.701.Debrielisvan den 27 m.Wintermaand 13B.
(8)nzzqxGE)Feri.orerde#.en A.Twhten,b1.62.BltozaolzK,D.111.b1.131,132,1Xd
(9)5'.MaRls)Chatterb.1,.11011.D.ll.bl.707.Dellrfefisvauden 20v.Qrasmaan; 1316.
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à1s scheidsman,om vôôrhetaanstaandekersfeest eene s'ereFening te bewerken (1).11
335
94
De zaak werd op evnebi
jeenkomstvan MARI;KRETH&en >'ILIPPEte Yperen afgedaan,17 van
of ten minste voor hetoogenblik uitdevoeten geruimd,doch opwelk eenewi
jzeis Wijnniettebepalen (2).
ma
13a
1n
6d
L

Ondertusscllen wasMAROARETUA floorden Keizernaar D uzteeltland ontboden en aan
haren zoon w ILLEX het bestuur over deze ewesten in haarafzi
jn,opgedragen. Xen
meent, dat LODEWIJK zijne gemalin terug riep , om zich van haren raad en hulp te

bedienenin demoei
jeli
jke omstandigheden,in welkehem deverkiezingvan eennieuwen tegenkeizergebragthad(3).Naaranderen,washetveelmeerdezucht,om zi
jn
Huisgroottemaken enzi
jnen zonenaanzienli
jkeeroandentebezorgen,welkehem aanspoorde,xwhowaxl'ux terugteroepen en wzxzxaEx,zelfsn0g bi
jhetleven zi
jnermoeder, van hetbezitharergraafschappen teverzelkeren (1). Elderswilme
%nhierin het
gevolgeenervoorafbepaalde overeenkomst vinden ,naarwelke MARGARZTHA wel den titel en het aanzien van Gravin in Ilblland en Zeeland zou hebben ,maar na gehul-

digt
l te zi
jn, haren zoon zou laten regeren, aan wien zi
jn vader die leenen inderdaad gebragtwildehebben (5). Het komtons voor, dathet misnoegen over eene
vrouwenregering , welke zich in Kolland z0o luide openbaarde, eenen grooten invloetl

pp dezezaak gehad heeft. Hoeditzi
j XAROARZTHA wasnaauweli
jkszevenmaande$nals
Landsvrouweerkendgeworden,toen zi
j?naarraadenwildesKeizers,hetbewind over
llenegouwen ,Ilolland,Zeeland en Frzenland aan harentweeden zoonw ILIZEM opdroeg,

nadathaaroudstezoonxzoozwlzK,den Romein bi
jgenaamd dewl
jlhi
jin Rontegeboren
was,afstand van zi
jn regtop dezelanden gedaan had. Zi
jbeloofdetevens,))z0olang,
zoodikwi
jlsen wanneerzj zichbuiten deze gewestenbevontl,nietsdaarin teondernemen ofuittevoeren,enindien zi
jhiertegen handelde,ditvangeenedeminstekrachtof
waarde,maaivruchteloosgedaanz0uzi
jn enalsnietigmoestbeschouwdworden(6).''D;t

'

alleswerddoordenKeizerbekrachtigd,welkeden zevenden vanHerfstmaanddertienhonderd

zesenveertigteFrankfortbi
jopenebrieven,wzLLExt0topvolgervanMAROARZTHAverklaarde en A.
LBItECUT,den derdenzoon ,totopvolger van w zLLEx ,indien dezekinderloos

(j)v.xltals, Charterh.r.HOIl.D.lI.b1.718. 1)ebries1$vandcn25v.Zomcrmaand 1346.
(2)v-wlzxbi
jI)tzowoz,Ferl.orerde#.en K.Tzpzdfezl,L1.XXVII,XXYIII.
j3)Mrzuxaza,D-llI,bl.,
271.Verg.DxzowGz,kkrlt.orerdeII.c9z1L.Tz
l
tlùfel)b1.83-86.
(4)nz JbwGx, reeh'
.prer de#.en A.Twhten.b1.86.
(5)BltntRouK,D.111.b1.138.
(6)v.xrEltls#cltarterb.r.Iloll.D.lI.bl.723,2.:9.
.

%
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13:9- overleed(1).XXROAItETH-:wiltleechter,naarhetschi
jnt,hetgevoelcn derEdelenen ste1251

den over de opvolging inwinnen , vôôr zi
J. ,sIkeizers besluit met betrekking t0tw zsLzx

openbaarde.lmmersriepzi
jhenteGeertruzdenbergbi
jeen,maaktehaaraanstaandevevtrelt naar D uitecltland bekend en raadpleegde met hen, wien men het hoog bewind
getlurentle hare afwezigheitl zou tocvertrouwen. Allen wenschten uiteenen mondharen
eudsten zoon , Hertog ronEw xzK , hunnen toeknmstigen wettigen Heer, liever dan eenig
andci tot landvoogd ofstedehouder. De Gravin verklaarde hierop ,dat de Hertog me
4

de dochterdesKoningsvanCt-akoa(#/&?))gehuwd was,en deMarkgraafvan Bran#:z?Jurg hem hetbewind overhetland van der avtlri-had opgedragen,weshalvehi
j
niet herwaarts ltontle komen. Nu vielde ltetlsnp w lyuxuEx , en MAROARETUA werd ver-

zocht'
, eenige Edelen t0tRaden van den jeugdigen onervaren Yorst te benoemen,
bptlat''hetlandten meesten nuttebestierdwierde (2).
13(6

llierop verliet MARGARETIIA tlen achtsten van Herfstmaand Geertrulh nherg , waar
w lL
'LEM den vol
genden tlag aankwam (3). Reeds in de eerstc helf: der vorige
.

maand was hi
j onder geleide desGraven van Katzenellehoge'
n en alseen li
jfltnecht
vcrmomd, herwaarts, waarschi
jnli
jk in Ilenegoumen, aangekcmen (1). Van Geer-

(1)v.mzals, Charterb. 1,. Ilolland.D.l1.b1.727,728. Deechtheid dczerbrieven,welke
nrvgEcol'
zlt,opxxtlssT0Kz,D.111.bl.541-597,bestri
jdt,isdeorden lleern:zoxs,kkrlt.prc?.
deI1.e'zIi.T'
tohten,bl.76- 81,boven alle bedenking gesteld.

(2)Ferâ.m.d.Oorsp.d.#.enA.Twistenbi
jv.0.:ZRGH,Gedenkst.:l.202-204.Verg.oxzosGl,
#'crJ.orer de II. en Ii. Twisten, bl.93,180.De aangehaaldeplaatsuitn n.Il
zlttlu's Gedenkst.
staaft hetgeen de H eerDs JoxGz laeeftopgemerkt,datKeizer tooxwlzK,nimmerhetplan uithetoog

vcrliezende,om alzi
jnezonen welteverzorgen)deswegeden twceden zoon zi
jnergemalin t0tharenopvolgerin deNederlandenbestemde,enden Eerstgeborene totafstand zi
jnerregten bewoog,
dewi
jl hi
j dehoopltoesterde,datdeze laatstedenPoolschcn troonzou besti
jgen-'? DoortooEwzzx
den ltomein het bestuur dezer graafscllappen in llanden te geven , z0u die hoop vcrvlogcn en
wltttll zondcr gebied geblevcn zi
J'n.'' Zie kkrlt.orerde.
N.en A . Tmhten ,1:1.86- 93. llierdoor is te verklaren,waarom toozwlzK d'eA omein in Letnlagn. Chron.B elg.p.331.Cron.
de 7.
/0//.ap. MATTIIU IJ nalect.T.V.p.560,J.A.tEvols, Cltron.Ae/p Lib.XXIX.p.268 en

dders.
!le? Cracoriaegenoemdwordt,olëchoonLi
j ditnietgeweestis.
(3)oz z05Gz,Terk.orerdeS.en A.Twisten.b1.105,106.
(4)AtsxRTrs AlbtasTlwEwsls,bi
j scltxvznzrs)Càron.il Holl.Zeel.en Fg&,
ç/.b1.302.nxzasxg,
ï'
revâ. orer de# .en A. Twhten,bl.10J,106.AVAGEXAAR,'D.111.bl.271 meent,datwlttEx
zich vermomde, om teonbekendcren teveiligerveordeEngelscllen te zi
jn. PitztBERTrsARGEN.
?

Tluwsls, t.a.p.bli
jktduideli
jk,datmen Leduchtwas*,dathi
jonderwegdoorhen,welkezi
jn
euderenbroeder t0tlleerbegeerden ,mogtopgeligtwordcn.
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l

trwzdenberg reisdehi
jterstondoverDordreehtnaarden ffccg (1). HqewelNVILLZXj3ag-thanszi
jnemoedergemisthad,bli
jkthetechter,dat'hi
j haarlatereldersaangetrofen 1354
heeft(2).W elligthad deze ontmoetingteBergen in Ilenegoumenplaats. Hieralthans
benoem'
de MAROAU TUA zelve en op eigen gezag den vieren twintigsten van Herfstmaantt 131
w zrrEx t0tharen stadhouder over Ilenegouzven ,E olland ,Zeeland en Frie&land , en

voegde hem wi
jsseli
jk eenen raadtoe,die hem in hethnog bewind behulpzaam zou
zt'n en aan wienshoûfd de Heeivan Beaumontgeplaatstwas. Zî
jverleendewILLEM,
z0olang zi
jzich buiten'slandsz0u bevinden,onbepaaldeTolmagt(plaznneppïzzlztc/t:)
in hetbestuur,mitshetbehoudvan 'svolksvri
jheden,hareregten op degeërfdelanden,en hare hoogheid alsLantlsvrouwe (3). Zt
j zelvewasnameljk doorden Keizer
beleend, niet haar zoon wlLLEx, wiens gczag dus alti
jd <an hethare afhankeli
jlk
bleef(1). Zi
jbelooftle voortsin ze sterlkstebewoordingen zich, in haarafzi
jn,niet
met 'slant
ls zalken te zul
len bemoeijen(5).Xenmerktterégtaan,datdeze onbepaalde

,

,

vdlmagt tot twisten aanleiding konde geven. lmmers,indien MARGARETHA haren zoon ,

dien zi
j zelvenietbedoelde t0tGraaf teverhefen, geene anderevoorwaarden heeft
xoorgeschreven, konde hi
jvan deverkregene regten ligteli
jk een gebruiltmaken dat
tegenhareinzigtenstreed,zonderdaarom zi
jne magttebuiten te gaan (6).''
De lteizerin verlietnu in Slagtmaantldezegewesten,nadatzi
jnogtlen zeven en
twintigsten van W i
jnmaandte Jtlb haren bastaartlbrceder,zAx ABLMAN,voorhem en
zi
J
'n
'e nakomelingen het land van W oerden met alle regten , renten en vervallen afge-

staan,endeninponersbevolen hat
l,hem in allesonderdanig en behulpzaam tezi
jn(7).
Niet slechts door deze belangri
jlte schenking, maar ook-doortalri
jkcantlere giften,
voorregten, xri
jheden en vergunningen aan Edelen en gemeenten,om hcn aanllaarte
verbindenenzichinhetbestuurtehandhaven,had MAROARBTHA de grafeli
jkeinkomsten
geweldig verminderd (8). Ontegenstri
jdig wasdeVorstin in hetuitdeelen harcr gun#

(1)pzzosos,Fevlt.prcrdeS.en A.Tmisten,bl.106.
(2)v.p.:zacH,Gedenkst.bl.201.
(3)Ziehetchartervanden24sten vanHerfstmaand 1316 bi
j v.n.AERGII,Gedenkst.bl.165168.en de rerlt.r.d.oorwpr.d.zJ.en K .Tkrùf.aldaar bl.204, 205.Verg.oszosoz,Fcr/t.
orerd.I1.c,zK . Twisten,bl.118- 131.

(4)v.n.:>:
ItI)E,Gedenkst.b1.205(2).
(5)v.n.:ERGH)Gedenkst.b1.168.
(6)v.n.BEIt
GH,Gedenkst.bl.165(1) lletnietigevan mtnxnnuK'sgeschri
jf,D.111.b1.144
147,behoeftwelnietbetoogd te worden.

(7)oxzosu,Fcr#.overde#.e,zK.Tmisten,bl.66jç .
(8)Zit5'.xlàxlsj C'lcrferl.1,.HolI.DqlI.bl'
.7û6--729. llot ruimschootsde Gravin gil-teu en
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1339- Sten niet met wi
jze behaedzaamheid, maardikwerfzoobuitensporig tewerk gegaan,
1354 dat haar gedrag i
nditopzigt,'oarden drang deromstandigheden in welke zi
jzich

beYond, bezwaarli
jk gelzeelkan verontschuldigd worden en in de gevolgenallernoodlottigstgeweestis. Het grafell
jk oppergezag,tegen welk men sinds den doptl van
wlrslx lY bi
jzonderin Zeeland,in eenep staatvan openbaren kri
jgverkeerde,was
erderwi
jzedoorverkort,datHertog NVILLEX zich naderhandgenoodzaaktzag,een gedeeltedierTri
jhetlen en Vergunningen in tetrekken,van welke zelfssommigesteden
uit zichzelve afstand deden.En daar MARGARETIIA slechts over hetgeheel diegenen had

begunstigd,Tanwiergenegenheid zj zich wildeverzekeren,waren hierdoorhetreeds
heerschende misnoegen desvolks,en deonderlingeni
jden afgunstderEdelen schrikwckkend gevoed geworden (1).
In ditti
jdsgewricht,zwanger van nntzettendegebeurtenissen,nam Hertog wxsszx,
onzer den titel van Kerhezder (toekomstigeHeer), de teugelsvan hetbewind op
over een land dat hem vreemd was en over volken wier verschillenden aard, taal

en zeden hijniet kende,diezeernai
jverig waren op dehandhaving hunner regten
en vri
jheden,en zooweldooreenen zwaren schuldenlastgedrukt,alsdoorin- en uitwendige vi
janzen bestookt werden (2). De onlusten in Zeeland, vermoedeli
jk uit
hetbesluitvanwzrrEx IY omtrent de leenen, welke aan de grafeli
jkheid vervielen,
voortgesproten(3),waren ineenenvolslagenopstantluitgebarsten,en nietzeldenleestmen
van gevechten in ditgewest,van monrden en hetzenden in ballingschap uitdeonderscheiden eilanden.In Zzerikzeestegen de beroerten t0tzulk eenehoogte,datreedsXARGARET/A

gunsten uitdeelde getuigen mede z.x. tvals, cltron. Bel
g.Zïà. XXIX.c. 1.p.268.Oude
#pl?.Dir.6'
/lrozl.Dir.XXIV.c.1.chron.deH oll.appd xaurszElAnalect.T.V.p.561.Magn.
6'
Arpl. Bel
g.p.331,nietp.303,zn0 als pz zexuz en sltnzEozzK, welke de aanhaling van dien

eleerdenaschri
jft,opgeven.
(1)nzzaxu ,Ferh. orer d.I1.en K.T-ùfel,bl.57-68,zetditallesduideli
jkenoordeelkundig uiteen, en wordtdoorszsozRouK,D.111.b1.141- 147 gevolgd,die echterdezaak harts-

togtell
jken bespotteli
jk overdrl
jft.
(2)nx zoxu , ferh.orer de S.en A. Tmhten,bl.106,107. over den naam kkrheider
(clew#cs4),ziemtoxanlzK,D.111.bl.147. WzstExwildedoordien titelte kennen geven, dat
htjdezelandenYog nietals dezi
jnebeschouwde, maarin de verwachting leelde llun Heerte
zullen worden. lli
j zelfbetuigde hierdeor,dathem slechts-Letbestuur, nietdeoppermagtwas
opgedragen.

(3)Ziehiervoorjb1.159. De aldaar aangellaaldeplaatsvan v.z.tzypls, wordtvertaald gcvonden bj:0xH0R> op lt:lG:1ls:ElqH,Chron.w. Zeel.b1.1I2 en rzJ05GE,Terh.over de#.en A.
Twisten)b1.70.
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lich genoodzàaltt had gezien , den inwoners van Ilolland , Zeeland en Frlenland te1339lerbieden ,eenigegemeenschaptehouden ofhandeltet
lri
jven metdiestad,uitwellte 1354

=en degrafelt
jlkeambtenaren verjaagd had en wier burgers zi
j deswege ))openbare
vi
juden noemtle, welke haardestad onthielden en veeltegen hareheerljkheidmisdetlen-'' Wietvroeger, naarhetschi
jnt,tlanin de helftvan hetvolgendejaarltonde 1347
V ILLEM Zierzkzee aan zich onderwerpen en hett0teene boetevan vieren twintig honderd
gouden schilden dwingen. O01tin Rolland duurde de gisting voort, die zich reeds

in Dordreeht tegen MZ
kROAR&CTII: genpenbaard had (1). De KennemersendeW estFriezen van Dreeltterland randden de grafell
jkehoogheid aan, docllwaardoorwordt
niet gemeld, cn moesten hun vergri
jp met eene aanzienli
jke geldsom boeten (2).
Terwi
jlwlLLEx metnadrultzi
jn gezag handhaafde,trachttehi
jvan den anderenkjmt,
de genegenheidderlandzaten te winnen. Hi
j bèkrachtigde de giften en vergunningen, dekoop- en verkoopbrieven zi
jnermoeder, bevestigde hare uitgegeven leenen,
voldeed zooveelmogeli
jk hare achterstallige schulden,enberestigdedesteden in de
vnorregten doorhaargeschonken. Yoortsonderwierp hi
jzich aan alhareschikkingen
'

en raadpleegde haar soms over 'slands aangelegenheden , waaruitvan zelf voortvloeide,
dat MAROARETHA , in weerwil harer belofte , zich in buztaeltland met hare seder.

landsclle gewesten nu en dan bemoeize. Hetbli
jktechterniet,datzi
j zich dadeli
jke
Iastgevingen heeftveroorlnoftl(3).
Xiddelerwi
jlontvlamde op nieuw (leoorlag methetStzcltt. De onderhandelingen tot
lredewaren doorden dood van Graafwzl
uluEx IV afgebroken,en MARGARETHA had bi
j
lmrekomstherwaarts,een bestandvan tweejaren gesloten datnu geëindigtlwas.Bis- 1348
lchopzAx vanWrà:lruktderhalvezi
jnheirbl
jeen,herneemtEemnee,tlatt0tIlblland
vas overgegaan en den naam van Oost-Holland had aangenomen , verwoest fle landen

#an Jmetel en W oerh n en verbrandt Oudewater , hetwellt h1
jstormenderhand had
W
l
L
tEx
,
wi
e
n
he
t
gr
no
t
s
t
e
ge
l
dgebr
e
k
bui
t
en
staatgesteld had , de
ingenomen (1).

grenzen behoorljk te verdedigen, verltooptonmiddelli
jk een gedeelteder grafeli
jke
mrfgoederen,roeptdeEdelen en gemeenten tewapen en trekt,vanalle zi
jden deorgeld

(1)DEzoxcz,Eerlt.overdeI1.en ff.Tmisten,b1.68-71.YAymJ>,inhetvoorwerk aldaar
è1. XXVI,XXIX.

(2)v.MlEnls,Charterb.m.#:11.D.lI-b1.742.
(3)nzzoxGz,Terltand.orerdeN.en A.Ttvinten.b1.108-118.

(4)Derermeerderdeszxz,bl.233,238-241.J.z.tnnls,fârpl.Belg.Z,3.XXYIIL c.16.
p.267.Lib.XXIX.c.9,12.
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9--en volk pnzersteund,te velde (1). Nabj Sehoonhoren gelegerd,daagthi
jden K>
,354
z v. schap schrifteli
jk toteenveldslag uit.))W idoen u weten,''zegthi
j,))datwimitden
He
r
f
s
t
c
n
s
e
n
ko
me
n
s
i
j
n
t
a
t
e
zo
pe
ne
e
e
e
, be
maand
gherende jegens u, uwe stadt van Utreoht;
.

1318 ende andere uwer Hulperen te stridene, omme 'tgroote onrecht,dat 0ns'geschietis
van u ende van den uwen , mit roeve ende mit brande, binnen onsen paleà , ende
want hetbeter op eenen dach becort,danne dattetarme luden op allen tideù ontgeb
den souden , sa begheren wi, dat ghi cp den dach van morgen ohe in e
Dinxdage

naeste comende ten langsten, tusschen helateyneendeJutfae.,striden wiltj'Ode
hierof goede ghisele ende sekerheid te ghevene an beiden ziden , ende wat ghi Eier
toe doen wilt, datwilt ons met uwen opene brieven ende uwer stat segelen beseghelt

sonder marren over scriven''(2). Hierop volgde een hevig gevecht ten nadeele der
Hollanders, welke achttien banieren verloren envele krl
jgsgevangen àchterlieten y(3).
12v. Er werd weder een bestand , doch slcchts voor twee maanden aangegaan , uit welks
qlerlàt-

'

uaaud.inhoudmen echterbesluiten zoude,datwll-rzx deoverwinnaargeweestvas(1).
Korten tl
jd vôôrhetuitbarstenvan den Stichtschen krt
qg,hadden êevi
jandeljkheden
tegen Fvlenland een einde genomen. Hertog wlLl
-Ex had zich bj '
hetaovaarden
des bewinds, het ten onder brengen van dit gewest, om den daad zj'n: voore
gangerste wreken , ten doel gesteld. Daar hem echter de omstandigheden niet''
veroorloofden, de Friezen door magt van wapenen te bedwingen , gat hp
''aan b'
p-zondere

yersnnen last- en vri
jbrieven, om hen alom tewateren telande,aan hjfen goe; te
benadeelen; methetgeroofdekonden zt
jnaarwelgevallenhandelen,en'.den''
ondekdnen werd bevolen,hen teondersteunen enbehulpzaam tezjn(5). Ondeftûsschiawav'
ren op dringend aanzoek derKoningin van Engeland,onderhandelinjen over.eo & .

stand voortwintigjaren tusschen wxLrzx en de Friezen geopend.'Dan dewjel'wxnxx
begreep ,dathier de goedkeuring des Keizers, des Konings van E ngeland,.de'
:Xarb

raven van Gulik en desHeeren van Beaumontvereischten alzèo eebigen tj-d ge.
vorderd werd, had men bi
jvoorraad eenen wapenstilstand van eenige'maânden'geslqten (6). Het overljden desKeizersvertraagdewelligtdenvooxtgang'de ,ou&rhnnde(1)oxJowGt,Feri.orerde#.en K.Tv/ïw/esjb1.184- 1*.
(2)v.MlzRlsjCharterb.r.Roll.D.II.b1.754.
(3)De rermeerderde gzKljb1.241. J. x.rzvnl:, Cltron. #dlg:La.XKIK..n.'12.p.>
.

IIEI
)Ajp.214.

(l)v.MlERxs,chatvterb.r.RolI.D.II.b1.755.
(5) Charterb.p.T-rienl.l).1.b1.203j204.
L
(6)Charterb.g.Frïedl.D.1. b1.205.DeLriefi:vah llnnimaaid f3,
W';'Bd 9*'pmeziel.
4#kj
,

datin ditstaatsstuk vrcuw &&RGzu=Tg& nietgennemd wordty
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lingen. Althans na het einde des bestands,had w xrtEx nieuwe lastbiievO rtfg:a de 1339-

F

.

.d o e,-oumu .1* 4

riezen uitgcgeven, ofschoon zj hem hun leedwezen over de wedçizi
):
betuigden stilstand van wapenen verzochthadden (1). Eindeli
jk wasden EiM'en .
vàn
q

'

Oogstmaand dertienhonderd atht en veertig het gewenschte twintiglarig G qtaùd''
ge-

sloten en daarmedeallevjandschapgeschorst(2).
Tjdenshetverdragmet EtreehtsTasde Bisschop metGelrein geschilgeraakt.'
Dit
gaf welligtaanleiding , datw zlztEx ,om de geleden nederlaag te wreken , ptt'
Febtdg
--'
.'
tée
azlxoro een verbond vanwederzi
jdsche bescherming en Onderstand sloat,'waarbl

jdedes
vens bepaald werd, dathi
jzichnietmetde zaken van hetStzehtaRn ene zi
jénioude(3).
lk
lnnele,en REINOUBzichnietmetdienstaataandezezi
jdedierrivier,bèmpei
Den volgenden dag gaf hi
j bevel, de goederen der Stichtenaars in Z''id-Kolland 3vaa
Slagtm.

aan teslaan($.Dekri
jgwerd nu wederhervat,enwll-Lrxinzulkeeneengte gfbragt, ja.
4athijin hetmidden des volgenden jaars,de hulp zi
jnerEdelen en dei àteden,'
va:
Zuzd-llolland,uithoofde van dengrooten nood des lands, moestinroepeà , oà 'hem
z0o lang in het verdedigen van Ih eelateçn en het beschermen der grenzen te enier.

steunen,t0t hi
j in staatzou zijn teveldete trekken, den vi
jand te we
'derstq= .'en
de geledenenadeelen te herstellen (5).
Ondertusschen had
. hem XARGARETEA den grafelt
jken titel en de oppermaglover
Eolland, Zeeland en Frieeland geheelafgestaan bj brieven teMuneâ- gegqyen 5van
en sedert te Geertruldenherg, zoowel donr de Ridders en knapen , a1s deA d:.jien Louwmaand

deœrzàken 1349
aanzienll
jkstesteden van Rolland en Zeeland bezegeld (6). Xen zoekt'
van dien afstand in den verwarden staat van D uitecltland na den dood van'Keizer
nderde, dat ewest te verlaten; in hetgd t/' &&a
LODEW IJK , welke de Keizerin verhi
Lonzw lzKs opvolger, KARELIV , den onverzoenli
jken vi
jand van hetBei
jeische'
Huis,
I
lol
l
and
,
Ze
e
l
and
en
Fri
e
al
ahd
M
l
de
s
pl
itàeh
welke de graafschappen R enegoumen ,
@

enreedswerkell
jk een vierde getleelte daarvan aan den Yorstvan Gulik hd'toegewezen; in hetverlangen van de vl
janden der Gravin en in den sterko 'Nndraj
e

(1)Charterb.m.Trçenl.D.1.bl.205-207.
(2JCltarterh.r.Trie&l.D.1.b1.207-208.

(3)v.MlzRls,Charterb.r.Roll.D.II.L1.755.
(4)v.MlzRls,Ckarterb.0.Roll.D.II.bl.756.
(5)v.xlxRls,Cltarterb.n.Spll.D.IJ.b1.761.
'

'(6)v.Mluls,Charterâ.p.11011.D.ll.bl.715.vzxMlERIsbrentgtditstaatstuk*t0the
qtjâAN
r1.
$
)#j
1 y

maarvolgensdenH01-efPaaschsti
jl,welkennauznsTlzvolgde)behoorthettût1319.Ziev.vpxy
OP wzoExua,St.111.bl.58,59.
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54 van wztlaEx zelven,dathem onbeperkthethoog gezag a1sGraafwierdopgedragen(1).
Naareenen tl
jdgenootechter,waren hett1e vernielende kri
jgstogten desBisschopsvan
Utreehtin Ilblland, debinnenlandschetweedragt (ledeneortàï eetolentenirele&
,lrfï:zwde Hollande et de Zellande), en deonwilvan velen,om Hertog wzrtvx,
wien zi
j niet a1s wettigHeererkenden,naarplig!te gehoorzamen,wellkeeenigYn,
die het wel met moeder en zoon meentlen , aanspoorden , em aan MARO&RETHA te
-

verklaren,h0egaarne zi
jwenschten,dathetgezag overIlolland,Zeeland enFripIand aan wzsxzEx alsLandsheerwierd opgedragen,dewi
jldezelanden,indien ditgeschied ware,beterbescl
aermd en'in vrede gebleven zouden zi
jn. XAROARETHA,tloaï.
ongesteldheid verhinderd Beç
jeren zdô spoedig te verlaten a1s dedrang deromstantligheden in Ilolland en Zeeland vorderde,gaf,doordenoodzakeli
jkheid gedrongen,
aan dien wensch gehnor (2). De beweegredenen echter,welltezjzelve bjbrengt,
bestaan hierin: ))dat de landen metsclbulden , metoortog en allerltande zaken l)e-

zwaard waren,zoodatzi
jweleenen Landaheer heltoefden,diedageli
jkabi
jhen was,
hen met kracht en methet zwaard beschermde en die hen te regt zette en hield ;

o0k om rueten oorhaar harer landen;en uitzonderlinge lf:ff/e,d2e zï
l'totAcrea

zoon /lc#,wien zi
jz00gaarnepelgcgccd en bevordertlzag,opt
lathi
jte beteren te
eerll
jker lzuweljk doen mogt en het land baterkondeberegten. Uit hoofde van al
deze redenen stontlzi
j.
uitrrz
r
j:zzwil,Kolland,ZeelandenFrçealand aan Hertog
wlsxœx af,alleen Ilenegoul
ren voorzich behoudende,waarin hi
jhaarook, naharen
dood,zoudeopvolgen''(3).W ILLEM,die insgeli
jltsverlklaart,datzi
jne moederhem het
grafeli
'
jk bewindhad opgedragen ))om gbeden J'pz?zlendewpzl#drfïzw:liefde,&:ny
f'
pl hem , Itad, en pozldcl 'i ltem ghairne gltevordert z'lgi:, verbond zich daar-

entegen, haarjaarli
jkszesduizend kleine Florenti
jnschegouden gultlensuittekeeren.
Hj verpligttezich tevens, haardadelr
jk vi
jftientluizend dezer guldenstotaflossingharerh'
jzondereschulden tevoldoen,terwi
i
jlhi
jdaaren boven belooftle,aldeschulden,
die hare Yoorgangers en zi
j als Graven en Gravin van Kenegoumen, van Kolland,
Zeetand en Friesland gemaakt hadden ,te vereFenen, uitgezonderd die, welke aan
eitle bewoners vanHenegoumen moesten betaaltlworden. Hj verl
tlaarde voorts,..op
.

gen ltosten en metzi
jnelieden uitIlollalîd,Zeeland en Frzealand,zi
jne moederin
het graafschap Ilenegoumen metalzi
jne stri
jdkrgchten,tegen elken aanvalteonder*-

(1)SVAG>ZIAR, D. lII,bl.274,275.DEzoxG:,Terk.orer de#.en'A.Tm'isten,bl.191203. y'
erlt.en nlvffg.stuhken ,D.1.b1.3- 16.BztoERolllt,D.111.L1. 151- 15à.

(2)Ferll.w.d.pprTr.d.#.enK.Ttflcv
qf.in v.n.BERCII,Gedenkst.bl.2û6,297.
(3)v.xlEnls,Chak-tcl'
b.t'.11011.9.lI.bl.715.

: E S V A D ER LA ND S.

steunen, zoodra MARGARETIIA dit verlangde; onderverbindtenis,datht
j nietverder,1339=
an op haar uitdrukkeli
lk bevel,zich methetbewind van dat gewestzou bemoel
jen. 1351
Verder beloofde l11
jzich zoodramogeljk naarHenegoumentezullenbegeven,om in haar
afzt'n eninharen naam regttesprelten en andere schikltingen,metbetrekking tothet
yestuur te maken. Hi
jstelde wi
jdersteharerbeschikking zekerland,welk z1
j naar
x

d

.

goeddunken in leen mogt uitgeven ;en verbond zich ,het burggraafschap van Zeeland,

het landvan Foorneen hethuiste Teilzngen,na den dood derbezitters,aan zi
jnen
broederoTrooptedragen.Hj verzelte'
rdeophetplegtigstditallesnatekomen,enverzochtde aanzienljkste Edelen en steden vanKolland enZeeland zich totborgen daarvan te stellen en dit met hem door hun zegel te bekrachtigen ; verklarende, dat zoo

hj dezebeloflen geheeloften deele mogtovertreden ofschenden,lli
j zich inpersoon
te Bergen in Ilenegoumen in gt
jzeling zou stellen, ofeen bepaald getalRiddersen
knapen van zi
jnentwege derwaartszenden (1).
De bezegelingdezervoorwaarden geschieddeechterniet,en daarvan toch hing indemid-

deleeuwen de krachten wettigheid eensverdragsgeheelaf(2). DeHeervan Beauwlowl, de Edelen en steden weigerden zullts, zoolang XARGAREI'XIA niet mondeling en

in hunne tegenwoordigheid daarin had toegestemd /
s3). SlechtsDordrccht,uitaan-

(1)Zieden briefvan llertog mttEx,doordenlleer Mr.z.c.nzzpsGz, in zi
jneTerll.en ow=
Gtgeger.Stukken, D.1.bl.20-32 medegedeeld. onzekroni
jkschri
jversz.A.slyols,Chron.
B el
g. Zïâ. XXIX. c. 2. p. 268 , llolt. D ir. Ar/zl. D ir.XXl11. c. 2 , vzloExu a , chron.w.

Roll.b1.84 ofhetCron.de#/11.bi
jMATTIIIErS,Jnalect.T.V.p.562,en hetGoudsch.Kron.
L1. 105, melden, dat MAROIMETHX eene jaarli
jksche uitkeering xan tienduizend oude Fransche
schilden voor zich bedong. Verg. ns JowGl, krerh. orer de II. en .S. Twhten.
b1.208- 212.
@
,

Xoei
jeli
jkishettebepalen, ofen inhoevcrredezesom metzesduizend àlcinegouden Florenti
jnsche guldensovereenkomt. Naar de berekcning van GorTnozvlx , Chron.m.H oll. bl. 383 en scaxvzRlcs, Chron. #7. Iloll., Zeel.cs Friesl.b1.304, bedroegen deze tienduizend schilden acht en

twintigduizendgulden,en volgensdcnabtcnEsçrlEllz,bijDEzow4zt.a.p1.b1.37,zou de kleine
gouden Florenti
jnschegulden ruim vijfgulden Hollandsch bcdragenwhebben, zoodatwzttExjaarIijks dertig ofeen en dertigduizendgulden verpligtwas,uittekeeren-,DeHeernlzowcs daarentegen berekent de waarde van lzet oude Fransche schild tegen zeven nedendaagsclze guldens,

zoodattienduizend zulke sclzilden eeneso> van zeventig dàizend julden'uitmaken.

(2)Zieden briefvan Jlertog wzttEx,bi
jvAxxlzazs,Clttrterb.t.'H011.D.11.b1.786.nzzoxx)
Ferâ.en onuitg. é'lvââ.D.1.bl.39- 42.

(3)ï'
r
es-lt. w. #. Oorspr. d.#. en A. Tmist.in v.n.SERGH'S Gedenknt.b1.208. lletwas
alzoo niet, geli
jk deHeernzzowGE,t.a.p.b1.41beweert,datwlttEx metopzetdebezegeling
der bewuste overeenkom stachterliett0ek zegt wltsExniet in den briëflli
J-v.xaals, C'
ltarterh.1!.
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1339- merking van den treurigen staat des lands, ontving w xLbzx als Graaf, onder beding ,
1354.
dat zoodra XAROARETHA weder in Kolland kwam en dit niet goedkeurde, de stad aan

alle verpligtingen jegens hem ontslagen zi
jn zoude (1). W ILLEX beloofdehierop de
Dordrechtenaars van alle schulden zi
jner voorzaten te bevri
jden,bevestigde alhunne
handvesten en verklaarde,datindien hi
jnietvoldeed aan de voorwaarden en geloften
tusschen hem en zi
jnemoedergedaan,ofzoohi
jniet,))van den ghemenen lande en
de steden,naar zeden en gewoonten ontvangen wierd,''zi
j zich ontslagen mogten re29v. kenen van alle manschap en eeden hem gedaan,en dan zt
qne moederalshunnewettige
Lente- Landsvrouwe mogten houden en erkennen
maand
,zondereenigzinstegen hem temisdoen(2).
1349 Deze verklaring des Hertogs werd sedertbtjklokkenslag in elke gemeente voorgelezen. Rotterdam ,t
p/tfedczzzen Delftvolgden hetvoorbeeld vanDordreeht,hoewel
ongaarneen alleen omdatdie stad wasvoorgegaan (3). Terstond hiernanam wxLLzx
den titelaan van: Graaf van Holland, van Zeeland en Heervan Frzeeland (1).
Zoozagdan dejeugdigeVorst,gedruktdoor deschulden zi
jnervoorgangersen onder
de verpligting eenerjaarlt
jksche uitkeering,wier voldoening hem uitdien hoofde zeer
bezwaarlijkj z0o niet onmogeli
jk zi
jn moest;gewikkeld in eenen ongelukkigen kri
jg
.

m et den Bisschop van Utreeltt, en bedreig; door de eischen van E ngeland en Gulik,
zich als Graaf aan het hoofd van een land geplaatst, waar geene der drie magten ,

deVorst, de adelen desteden, de andere bedwingen konde (5). DeEdelen, met
welke M.
&ROARE'
rxlA hem bt
j haar vertrek naarD'
uzteehland had omgeven,zAx van
W dlu- pzl;, wILLEM van D uzvenvoorde, DIRK van Brederode, rrohls D0n W/ecAt're',
vLoalsvan J lkem ade,rzLlps en zAx vanp olanen, ozhAao nan F edzzlz'fed:, deHeeren
van Ter Jreerd, van Aloeen%ont, van Crwnzngen , van Renee'ae en anderen die nader-

Holl. D.II.b1.786,volgensden Heern.zoxoz,dathi
jdezevoorwaardennnoch doorzi
jn oom
fczz Beanmont,noch door de Edelen en steden ltad doen Jezegelex,')maardatzl
jbi
jzi
jnen
))lieven oem ,endeRidderen,endeknapen,endesteden nk
jetJedegellen lpnrdezl.''
(1)Feri.n.d.Oprer.d.#.en A.Tmht.in v.m BERGH,Gedenknt.bl.209.

(2)v.Mlxltxs,cltarterb.r.Iloll.D.Il.b1.748.Ten enregteworden doorv.xxzalsdezestukken
op lzctjaar1348 gebragt.
(3)Ferâ.r.d.oormr.d.#.en K.Twïdf.in v.p.:ERGR,Gedenkst.b1.209.

(4)v.MlERIs,Charterb.r.#pll.D.II.bl.761.ln eenen volgenden briefnoemthi
jzichweder:
))Vcrbeider dergraail
jkheden van Renegoumen,Kolland enz.;'?en in een laterstukzelfs:Qraa,
f
van Ilenegoumen.

(5)Verg. nx J0xGx, ferh. nrerde#.en A.Twinten,b1.183- 191,b1.212.rerh.en:l*
uitgeg. ffuââ.D.1.bl.45.
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l1H 6 Y1S 1100C0n Of aanfoerders tlerHoekschen gevonden worden j roerden aan hetH0fjaag-

den hoofdtoon,deelden inhetbjzondervertrouwen van Hertog AVILLEM,enYerwierven 1354
Y00VZioi 0R MRRROVMORMOR 60 YRRzioRli
jksto Zmbtoz (1). D0EGXONDENj d0 ARKELS
en anderen, die later onder de Kabeljaauwschgezinde Edelen voorkomen, werden
uitallebetrekkingen gehouden enzo0veelmogeljkvan den persoon tlesYorsten verwjderd (2). Ditechterveranderdeplotseling en zi
j,welket0tdien ti
jd op den achtergrond stonden, traden te voorschi
jn. W ILLEM,thansGraafen Heer,ontdeed zich
van de magtige gunstelingen zi
jner moeder,welkezi
jn gezag beperkten,en andere
Edelen bekleedden weldra in hunne plaats de gewigtigste betrekkingen. Van daar,

))hoeop heteeneoogenblik deEdelen, diewxLyuEx naderhand z0o vi
jandig waren,
bi
j hem worden gevonden,enop hetanderti
jdpuntjuisthunnetegenstrevershem omringen.'' De faltkel der tweedragt, die spoedig den staat in vuur en vlam zou zetten ,
was nu ontstoken. De vernederde Grooten, verbitterd over hunnen val,wenschten

XARGARETHA in hethoogbewind terug,terwi
jlde begunstigdeEdelen zich engeraan
w xxzLEx sloten , hem van hunne hulp verzekerden en aanspoorden , de belohen en

yoorwaarden metzi
jne moederaangegaan,niette houden (3).
Ondertusschen had XAROARETHA, van den staat van zaken pnderrigt, zich naar Ke-

w4goyodzlbegeven (1). Op raad en aandrang dermisnoegde Edelen,beslootzj de
teugelsvan het bewind pverKolland wederoptevatten,dewt
qlHertog wxrxzExniet
aan de overeenkomst, het land in rust te houden en haar de verschuldigde gelden te

btalen,voldeed,waardoorzi
j begreep,datde afstand geachtkondeworden nietig en
van geenewaardetezi
jn(59.Zi
jontbood in GrasmaandwILLEM,diezichinZeelandbe- 1350
vpnd,naarQuennoy,enschetsteineenevergaderingvandenRaadvanIlenegoumenmetden
Heer van Beaumontaan hethoofd, den toestand van Ilolland en hoe de voorwaarden
te haren opzigte onvervuld bleven. W Il,I,Ex verklaarde hierop in tleze zamenkomst

allesvoorvernietigd,wattusschen hem en zi
jnemoederz00welschrifteli
jk alsandere

(1)Xen z;eoverdezeEdelen dezoorvrochteverhandeling desBeeren::zoxG:,oretde#.> K.
T-ï.
xlex,bl.135-1719en vergell
jkewataldaar,bl.148-160,overwxz-tu nan plïresroorde
ezegd wordt,metden kwaadaardigen uitvalvan altnEanlzK,D.III,b1.151.

(2)nzzoxqt,Feri.*erd.#.eo A.Twhten,b1.172-182.
(:)Verg.nx zowozy rez'
â.o.d.IL en A.Twisten, bl.212-226. v.MlER1:, cltarterh.f).
H otl.D.111. bl.786. De Heer pl zowGz, t.a.p.bl.217, m eeat, datdeze verandering in het

beFtuur en aan het Hof,op hetlaatstvan 1349 ofin llet begi
a van 1350 plaatggrecp.
3
(4)Fer/l.m.d.O/rer.d.#.el K.f'
lnt,dfcl bi
jv.n.BXRQII, Gedenànt.b1.210.
.

(5)Wltuxvz; glsomuasgsacnybl
jngznsug,Feri.:perde#.qn A'
.Tmi&t.b1k227)272.
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54 zinj t0tdien dag toe wasaangegaan,dewjlhi
jlievergeen gebied had danzich bezwaard te gevoelen, wanneerhi
jhet bezat. Van wederzl
jden verden nu de stukken
betreklteli
jk deoverdragt,van onwaarde verltlaard (1).
Naauweli
jksechterwashi
j overZeeland in Holland teruggekeerd,ofhx
j slootmet
de Eoxolnzx , de wltxzyzs, de w xr
rzxlzwxozx, de uEExsxiRKxx , de w ATERINGEN

en andere hem genegen Etlelen, nevens zi
jne ))lieveen ghetrouwe'' steden Dordreeht,Del
ft, Leiden, Ilaarlem ,Jmeterdam ,Jlkmaar,Medemblik,Oudemater . Geertrug'denherg , JcAï:llss en zïotterdan% het beruchte en merkwaardig verbond tegen de nczvExvooanzx , de posAxzx , de usxosaoozx, de axAvuoRsvzx en

veleandere gunltelingen van xxltoxpvzTux,dieweleerbi
jhem in hethoogste aanzien
geweestwaren, maar welke hi
j nu zi
jnc vijanden noemtle, ))die hem nietalleen,
maar ook alzi
jnevrienden uit zi
jne graafschappen en heerli
jkheden verdrl
jvenwilden, hunne personen beleedigden en hunne bezittingen verwoestten of hen daarvan

beroofden.'' Hi
j verbant deswege deze lieden uilKoll'
and,Zeeland en Frl-esland,
en beleoftdat zi
j daarin nimmer zullen terugkeeren,noch hi
j zich met hen zal
verzoenen zonder toestemming zi
jnerEdelen en steden, wien hi
jtevensplegtig verzekert ))bi
j te zullen bli
jven geli
jlteen goetlHeerverpligtis!'' Voorts bepaalthi
j,
en dit vcrdicnt bi
jznntlere opmerking, dat bj kindcrlons nverli
jt
len, ztjn brceder
AtBaEcnr
r hem zalopvolgen, en indien ook deze geenc erfgenamen naliet, die broeder
als opvolger z0u erkend worden ))welke alsdan naasthem de oudste is in nederwaart-

schelinie-'' Tevenswordtin ditstaatsstuk gezegd,datLoozwlzK deRomezn,))zi
jne
regten op deze gewesten aan w ztlzEx heeftafgestaan ,'' welke laatste uitdien hoofde
nict slechts de Edelen en steden , maar zelfs de landlieden , edel en onedel, poorters
en dorpelingen verzoekt, deze regeling als wettig goed te keuren , en hun tevens
vermaantmet elkander eendragtig te bll
jven (2). De namen van Zeeuwsche Edelen
en steden worden in dit verbond niet gevonden ; en van de Hollandsche steden, welke

toen de zi
jde van 'sHertogs tegenparti
j aankleefden, geene genoemd. Gouda en
Seltoonltoven , van welke vAx BExcxoxT Heer was, zullen waarschjnljl
t onder deze
laatsten behoord hcbben (3).
Uit dit verbond bll
jkt,datdevi
jandeli
jklzeden reedseenen aanvang genomen hadden. En inderdaad ,w zlzLzx ging dit verdrag niet aan , dan nadat de x-kaoAazTnA's

(1)Terh.m.d,Oorm..d.S.en A.Tmisten ia v.0.suGa's Gedenkst.bl.211.
(2)v.xlxals, Charterb.m.Holl.D.ll.b1.778. WzGvxlza,D.111.b1.280,steltten onrcgte,
ditverbondecn jaarlater. Ziev.wuwtopwzqzwzlR,St.111.bl.59.
(3)Wzuxlàh,9.llI,b1.281.
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gezinden , om zich op hem 'te wreken , kortte voren de stad N aarden in de asch 13391354

gelegd hadden (1). Ditschi
jntde eerste openbarevjandelt
jke daadindien verderfeli
jken twist geweest te zi
jn; althans s'
an vroegere aanvallen wordtgeen spoor gevonden (2). Xetregt derhalve is gezegd gewortlen, ))dat deaanhangersdermoeder
in spoed, om zich ten stri
jd toe te rusten,hunne tegenstanders overtroffen,doch dat
tlezen het van hen in beleidgewonnen hebben (3).'' Vierdagen nahetverbond van
w xxarEx met de hem aanhangende Edelen en steden , herriep XAROARETIIA openli
jlt2
B7
loev
an
im.
we
1
do
or
j
ax
haren afstand, dewi
jl haar ))lieve soen doorjonglteid ofdoor verzuzm ,of
beh,endighezd rczzeommgke lzeden hare he
erli
jlkheid,regten hoogheid verminderd en
ê
vervreemdhad''(4).zi
jaanvaarddenuwederhetbewindalsGravinvanKolland enZeeland,terwi
jlwzLlzzx evenzeerzi
jn grafelt
jk gezaghandhaafde(5). Hjbeweerde,)dat
degraafschappenaanhetRjkendaardooraanhem ,alszoondesKeizers,vervallenwaren-''
XAROARETHA daarentegen,))datht
jgeenregtdaarop had,danuitkrachtvan de erfenis
zi
jnermoeder''(6). Beideparti
jën verklaarden elk-anderden oorlog,en onderscheidden
zich nu door naam en kleedingsleus. Deaanhangersder moeder werden nolKscuEx ,die
d0SZOOLSKABELJAAUYFSCHEN genoem:;dezeWerden aan graausve, gene aan roode mutsen
kenbaar(7). Deburgerkri
jg,diehonderd vi
jftigjaren zou duren , werd met hevigheid

(1)v.Mlxllls,f'
/lcrlerJ.r.Roll.D.II.b1.779.
(2)pzzoxos, F-erl.over de#.en A.Tmisten,b'
l.230,waar tevens dedwaling van wzcE>AAR,D.111.bl.278,en anderen wordtaangewezen,welke'
Li
jhetnietopmerken van den hofsti
jl,deeersteaanvallen den Kabeljaauwschen toesehri
jvcn.- DaarXARGARETHAindenbriefwaarbi
j
zl
jharen afstand herroept,van geene gewelddadigheden der wzstxxs-gezinden gewagmaakt,verfterktdit het gevoelen ,datnietdezen ,maar hare aanhangersheteersthetz'
waard getrokkenllebben.

(3)Swox,Aer.Batar.Zïâ.IX.p.124.
(4)v.MlzRls,Charterh.w.Holl.D.lI.b1.780.
(5)v.Ml>mxs,Charterb.r.Iloll.D.lI.b1.781,785,
(6)Magn.Chron.Bel
g.p.331. Verg.vAxKwxpEx,faderl.Karakterk.D,
.1.b1.1;4-157.
(7)Algenaeen wordtdenaanzIfabel
*
jaauwsch al'
geleidvan den bckenden zeevisch;en Hoeksch,
van den hoek ol'angelwaarmede die xisch.gevangen wordt. J.A zœvoxs, Clu'on.Belg.Zïâ.XXIX.
c.16.p.273,wordtin deze naamsafleiding doorlIEoI,p.2I4,hetM agn.&/1,.
:4.Bel
g.p.331,
sxax, Rer.B atar.Lib.IX.p.123 ,MEIJERrS,A nnal.Flandr. Zïâ.XI1I, en geuoegzaam door al
'

onzeoverigekroni
jk- en geschiedschri
jvers,vosslrs,Jnnal.11oll.Lib.X.p.131,wAGEwAAR,D.111.
b1.278,gevolgd. Vergeli
jkdeVerh.desHoogleeraarsTvoExAwo.#.#.enK.Partt
j'sch.b1.47-50.
Yernuftig en ongezocht leidt slroEaolzK, D.111.bl.164',den naam van Kabeljaauwschen uitde
Lofkleeding ofdie der ambtenaren aE Dezeklcedi
sonderhethuisvan Renegouwen rood en
*i
# wa

geelgebleven,'dekleuren van LetoudeHollandschegravenhuis. Zoodra mttvx, bi
jden afstand
zi
J'ner moeder, Graafwasgeworden,mocstzi
j,naarzi
jn wapea, blaauw metwitoi*zilverzi
jq.
lI.,
pEzrz. 2 s'
rcx.
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1339- begonnen. MAROARETUA vergaf in een open brief, de Etlelen van haren aanhang en
1354

5 v waarborgde hen wegenshetgeen zi
jtegen degenen bedreven hadden,welke bedoelzen
.

He
rfst-haar te verdri
jven, en die.haar land gltehernt ende gheroeft (met bran
tlen rnof
maand
j t
Jago vervuld)hadden ;tcrwjlzl
) tevensbeloofde, bj hen teblt
jven, hare vl
janten ewederstaan en uitden landeteverjagen (1).
/

Het was welligt deze verlklaring, zoo niethet besef van schuld , ofhet gèvoel vau
(lnmagt, wellke w ILIZ
EAI aanspoorde te Geertruzdenberg het hoog bewind over Rol-

land,Zeeland en Frieslandopenli
jltwederaan zi
jne moederaftestaan,deEtlelen
27 vanen steden van den eed hem gedaan te ontslaan en hen tot gelloorzaamheid aan MAROAllerfst-

.

.

-

.

nlaant
j. RETIIA te vermanen,tegen wie htlzich,hL
.) rade van z'ozzlzzzzr
t
jy: lieden,nietvan zi
gne
verpligtingen gekweten had (2). Hi
jbezochtnu zi
jnemoeder,die aaneenekwi
jnende
'

ziel
kteleed, en smeekte haar integenwoordigheid desHeeren van Beaum ont,vergiffenis

voor hetgeen hijtegen haarmisdaan had,plegtig belovende,voortaan nietsteverrigten
in stri
jdmethetgeen een goede zoonaan zi
jne goedemoetlerverschuldigd is(3).
Deze verzoening vond geen weerltlanltin Ilolland. Hetgrafeli
jk gezag van xARcARETIIA 55'ertlhierdoorwlLLEMsaanhangersofdeKabeljaauwschen openli
jltgeschonden,
en dageli
jks vermeerderde hctwederzijdsplegen van ongeregeldheden en misdaden. ln
Delftontleranderen,werden eenige Hoekschen wegens eenen manslag vervolgd,veroortlceld en metden doocl gestraft, zonder dat 'sGraven Regter daarin geltentl werd,

buitenwiennogtansgeeneli
jfstraffeli
jkeregtsplegingmogtplaatslzebben.Om tlezezaalk
cn andere feitengeregteli
jlt te onderzoeken,begafzich XA.
ROAItETII-&.,doorw'
ILLESIvergezeld,naar Dordreoht alwaar parti
jen getlaagdwerdcn. DIRK van Wreddrtpd: en t1e
Heer van det. Zcci ncvens launne aanhangers versclzenen en beloofden ,de uitspraalt
tler wet af te wachten, De Delvenaars daarentegen kwamen nlet,verklarende dat

watzi
j gedaan lzadden, op lastvan Hertog wvllulaEil,launnen wettigen Heer,geschied
))Ditblaauwmetwitofzilver,''zegtBII,
DERDIJKverder.,))bi
jdeBei
jerschenin schuineruiten(alsin hct
wapen)geschakeerd,onderscheiddedcrhalvezi
jneambtenaren; en zi
jdieMAMGAI:ETIIAnahareherroeping aankleefden, namen hare llofltleeding weêr aan. De X argarects-gezinden vonden in die

schubachtige witen blaauwe ruiteen geli
jkheid metkabeljaauwen, cn noemden spotsgewi
jze wztLEzsambtenaren Kabeljaauwen.
'
'' ZieookTvoExla'sk'
erh.orerdeH.c'zIL.'crfgàc/l.b1.52-57.
Dc naam van Kabel
jaauwsch moetdus völr die van Hoekscl
z in zwang geweestzi
jn. W aarom
dc Hoeksche parti
j in deopenli
jk
-estaatsstukken de eerste genocmd wordt,onderzoektProETvnzxAx,t.a.p.bl.52; en llltoERnlzK ruimtop eenevoldoendewi
jze de zwarigheden uitden weg,
datdenamen van Hoekschcn en Kabeljaauwschcn ia geen staatsstukvlt
;rhetjaar1428 gevondcn
wordcn.D.111.b1.166 , 167.

(1)I)zzoxoE,kkrlz.orerde H.enA.Twisten,b1.290-295.
(2)vwxMlEals,Charterb.r..
11011.D.II.b1.786.
(3)Verltaqlr.d.pp''
:,r.#.#.en A.Twist.bi
jv.p.aqaoll,Gedenkst.b1.212.
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ring van Edelen en steden, en zond open brieven onder zi
jnzegelnaarDelften de'
overige steden van N oord-llotland , dat zich toen van den Hollandschen 1J&&elt0taan

ge grenzenvan Kennemerland ùitstrekte. Hierin maakte lzi
jzi
jn afstandvan hetbewinfl bekend, vermaande de Belvenaars,nevens hetgeheeleland, zi
jnemoedera1s
wettigeLandsvrouwetegehoorzamen,enverklaarde,tlathi
jhunnetladennochvoordezi
jne
erkentle, noch zich daarmede wild:inlaten,wantti
jdens denwapenstilstantl,hatldèn
zi
j zich bi
j de Utrechtschen'gevoegd, M'elk-e op deeigendnmmen derGravin indezt
Kaag rnoftlen en opdezjnebrandstichtten(19.Ditallesbetuigdeen bevestigclehi
jinsgeli
jksin eenevergaderingderEtlelen en stedenvo Zttzd-Eolland,doorMAROKRETHAte
Dordreeht bi
jeen geroepen, tlaarbi
jplegtig belovende, dathi
j nooitietstegen zi
jne
moederondernemen,ofzoolangzi
jleeftle,zich metKollandbemoei
jen zoutle (2).
IIAROARETHA zond nu Hertog w ltxzzx als stadhouder naar Kenegouwen en trok
zelve naar Zikrzkzee, om de Zeeuwsche zalten te regekn en middelen tntherstelvall
tlen binnenlandschen '
vrede te beramen. Hier,waarzi
jn0g nietgehuldigd was,'ont-

ving zi
jden eedvan trouw,èn zat,naarnudgebruilt,alsLandsvrouk'ein delaoogerex
vierschaar, waar die zaken werden afgcdaan , welke voor de mindere regtbanlten niet
'

t

mogtenbehandeld worden.Haarziekeli
jlketoestand echterbewoog haarweltlra,wzlulzEx
en vAxBEAvxol'
rderwaartsteontbieden,omdezenlaatstendelandvoogtli
joverIlollandt
Zeeland en Frzesland op te dragen,al
sdaartoehetgeschiktste, zi
jntlehi
jdevoornaamste en vermogendsteEde
) le deslandsen op wien zi
jhetmeestevertrouwen steltle.
SVZLLEX werd mede naar Zeeland ontboden , om als erfopvolger of toekomstige Heer,

tleopdragt desbestuurs aan vakxBEwrxow'
r ook donrzi
jnegoedkeuringltrachtbi
j te
zetten.DaarXAROARETIIAechterderegtspraakin gewigtige gevallen,vanoudseen bewij!
van landsvorstèli
jlte hoogheid,voorzich,doch metoverleg deslleeren vAx BEAcxox'
r,
en der Heeren vAx B.
xllBzxcuox en vAx HAvaEcu ,twee Henegouwsche Edelen , wilde
behouden , weigerden w zLszx en vAx BzArxow'
r, ondanlts haar dringend verzoek ,ziclt
i

naarZierikzee tebegeven,z00 lang zi
j op dit puntaqndrong en deze eigenschap
4

deroppermagt niet onsrerdeeld aan vAx BEArxox'
r overliet. XAItO&RE'
rIIA , die reetls
zeer veel had toegegeçen door ditregt met hare bloedverp-anten te willen deelen ,

weigerde gehoor aan dien onbilljken eisch; cn wxxzrEx nevens vAx szAcxow'
r, die

zich reedsteTltolen bevonden,k-eerden naarKenegoumen terug (3)..
(1)Eerltaal m. d.Oorspr.d.#.en A.Tmistett, bi
j v.0.:EMGI
T, Gedenkst.b1.213-218;
en de aant.aldaar.

(2)Ferhaalw.d.O/rer.d.#.en A.Twisten in v.0.:ERGII', Gedenknt.b1.2184.
(3)Ferhaalr.d.oorspr.d.R.en A. Tmisten in v.p.pxlttaln's Gedenkst.p.218-221, en
.

de aant.aldaar.
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94 zulk een gedrag deed XAROARETSAhetergstevermoeden en bragthaarongetwi
jfelt
l
tot het besluit, het bewind over Ilolland, Zeeland en Frlealand aan zovAztn llI,

K

Wt
21j
v
.haren schoonbroeder, vnor een bepaald getaljaren en onderzekere voorwaarden op
n-

naaand te dragen. De Koning maakte wel spoedig toebereidselen t0t de plegtige overneming
1350 dezer gewesten , doch in W intermaant
lwasmen hetoverdegelden,welltehi
jeischte,

n0g niet eens gewortlen,en hetschi
jnt,datdeonderhandelingen sedertgeheelzi
jn
afgesprongen (1). XARGARETIIA had zich ondertusschen naarBel
jeren begeven,en
WILLEM zich eigentlunkeli
jk in haar afzi
jn het hoog bewintl, onder tlen titelvan
Graaf van Ilolland van Zeeland , Heer van Friealand en Verbeider van het graaf-

schap Kenegoumen,aangematigd (2).Dezestoutheid persteden Bltzozaonz's,den vA>
eenige andere aanzienli
jke Edelen de openbare verklaring af,datzi
j

18v. vol
tsELExs en

luouwm aand.))eene hooghe edele Vrouwe ,XAItI;ItIET , Gravinnevan Ilenegumen , van Ilbllant,van
1351 Zeel
ant, ende vrouwe van Friealant,kennen endehoudenover (voor)hunne ge-

borne Lantsvrouwe also lange, als s)-leven sal, ende heur met trouwen doen sullen ,

aldat goedegetrouweludeschuldich si
jn tedoenehaerer gerechterLantsvrouwen,in
rade ende in dade alzolanghen, alssj leven sal(3).'' XARGARETHA trachtteharen
20v.onrustigen zoon en zi
jne aanhangers,doorden afstandvan hetgraafschap Zeeland te
1aOqW- i'nen behoeve
maandzJ
, t
e bevredigen; een bewl
js,datzi
jhem bi
jhaarlaatstevertrek naar
Duitseltland, niet met hetgrafeli
jk gezag overdeze gewesten bekleed had. Voorts
verklaarde zi
jhem nogmaalst@twettigen erfgenaam ,naharen dood,van alhareNederlandsche graafschappen, en op haar verzoek s bekrachtigden en bezegelden de Heer
vAx BzArxosT , de vAx BoaszLzxs en anderen van den Zeeu:vschen adel, benevensde

sleden Mzddelharg en Zzerikzee,dezen giftbrief (1). DezelfdeEdelen en steden be12v.xestigden vervolgensmethun zegelwlLLzxsbelofte,aan zl
qnemoedervoordenafstantl
SPr0kkelm van Zeelantf,vl
jfduizentlkleine Florenti
jnscheguldensin eens,entweeduizendjaarlt
jka
uittekeeren(5).
Het schi
jnt, datwltLEx kort daarna hetbewind wedernedergelegd en zich naar
Be%
jeren begevenheeft(6). Spoedig echterdoordeKabeljaauwschennvzkollandge.

(1)v.xïnxs,cltarterbaa mcz&Yoll.D.lI.b1.786-788.
(2)v.MlExls,Chartevb.m.11011.D.lI.b1.766,76.9. Naar den hosti
jl, welken xzxzhulx
en wlttzx volgden,behooren dealdaarbjgebragtebrieven tothetjaar1351(3)v.MlEqls,Cltarterb.p.Iloll.D.lI.bl.767,768.
(4)v.xxzl
tls,charterb.m.Ro'
ll.D.lI.bl.768.

(5jv.xlElus,ckartetb.v.#p.
ll.D.II.bl.771.
(6)YEtnzwzla, cbron.r.lloll.b1.81,85. Verj.vlm gxRGgs.çedelldt 12.2lI (6)x,
: Nl
(7),222.
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noodigd,nm hetgebiedop nieuw teaanvaarden,kwam hj nntlergeleidevan o>rltxzhm133%

Tan Jferlcvr in het geheim teGorznehem , waar de Delvenaars hem terstondals Graaf 1354
,

huldigden (1). XAROARETUA ontvingmetverbazing dltberigtteZierikzeeen ontbootl
pnmiddelli
jk haren oudqten zoon,Lopzwzzm den Romein,uitBeàieren herwaarts,om
zich van zi
jn raadin dezen moei
jeli
jken toestand tebedienen. Inmiddelsbegafzi
jzich
naar Middelnurg,om hulp tNen wzrlzzx interoepen, '
wie zi
jechtern0g hoopte,
dat zich aan haar z0u nntlerwerpen (2). Hj integendeel,lietzich in demeesteH01landsche steden , in Kennetnerland en W eat-Friesland huldigen en zag zich eerlang

aan hethoofdvan eenen magtigen aanhang,die zi
jnetegenparti
jtevuuren tezwaar;
vervolgde (3). XARCARETSX riepnudeEdelen en steden van Zeeland teMzddelhurg
Ween, welkehaartrouw zwoeren, in hetbi
jzonderdevAx BoaszlazxsenzvERIxGE>,
die haar bi
j open en bczegelde brieven voorhunne wettigeLandsvrouweerkenden.
Hierop vertrok zi
j naarDordreeltt, waarmen haretegenwoordigheidverzochthad,
en Ontmoette er LOPEWIJK den Apmdf/l.
Na vele vcrgeefsche pogingen , om w zttEx tot eene overeenkomst te beAvegen , gaf

zl
j LonzwzzK den Romein deelaan hetbewind en noemdehem haren erfzo0/l,in 17v.
we1ke hoedanigheid hi
j een handvest van den stapel,doorhaaraan Dordrecht ge-Le
ntcm aand.
schonken,medebezegelde (1).A1szoodgnigwerd hi
j dooreenigeleden van devroed- 1351
schap dierstad erkend,welltehem en zi
jnermoedertrouwzwoeren. ;l
jbeloofden,hen
met goed en bloed te onderstetlnen , nazat aldaar eene beweging ontstaan was en men
eenige vrienden van MARGARETEA, nnder hare pogen zelfs, deelsgevangen genomen ,

deelsvermoord hatl(5). De Gravin vertrok toen wedernaarGeertruzdenberg envan
daarnaarZeeland. Het kpmt0nszeerwaarschi
jnli
jk voor,datzi
jthanseenepoging
aangewend heeft, om zich met haren zoon , onder deze voorwaarden te verzoenen.

1@. li
j moest in hetbezitvan geheelKoltand,Zeeland en Frzeeland hersteld warden,dewi
jlwllzLEx dieonwettig bezat.2@.Allen,welkeuithoefde4erbinnenlandsche

(1)Ferlt.r.d.Oprer.d.#.enA.Tmht.ia %.m szxus Gedenk&t.b1. 221. J.A.snps ,
Chron.Belg.ZïJ.XXIX.c.17.p.274.

(2)Terlt.r.d.Oorsp.d.#.enA.Iboist.in v.p.szaqnsGedenkst.b1.222,223.
(3)J.z.txvols, Chron.Aalg. Lih.XVIX.c.17. p.274. De pervleef,
dcr#eBXKA,b1.2I
.4.
VztoEslza,cltron.r.Spll.b1.85j80.

(4)Ferh. r. d.Oormr.d.#.en K.T=f*l. in v.p.szacn: Gedenkst.bl.224,225.v.xlgx
-s,,Cltarterb.r.Roll.D.lI..
bl.772.

(5)Ferl.m.d.O/rer.d.#.en K. Te/f.in % :.m <ns Gqdenknt. 1:1.2D .v.xlzlw .
6W.
e* '
â.r.11011..D.11.b1.773.
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1339- onlusten uitden lande gebannen waren , zouden daarin teruukomen , hunne coefleren
1354
u'
='.

vreedzaam bezitten, en zi
jnnch hunneerfgenamen erooitvan beroofdworden. Elk
gevangene zou geslaaktworden en vri
jnaar'de zjnen terugkeeren. 3o.Hertog o'
rTo
zou'gehandhaafd worden in de bezi
ttingen,welke zi
jhem bi
jopenebrieven ha; toegewezen. '
lo. De verzoening door haar tusschen w ox.FEh'
r van Wprzefezl en zAx van
#c:plel:#: bewerkt, z0u st
ipteli
jlt gehouden wordc.. 50*Hertog wI1.
IzEM z0u zi
jn
oudsten brneder ronmvlzx tevreden stellen, met b'
etrekking t0t het verdrag datvroeger

tusschen hen bestond. 6o.zi
jmoestin.
llolland, Zeetand en Frienland eenebuitengewone bede genieten, znoalsgebruikeli
jk was,wanneerde LandsheerefYrouw
voor het eerst in hetlandltwam , en welkezi
jnonitontvangen had. Op dezevoorwaarden zou zi
jvrlxzszx tntharen'Landvoogd,ofStedehouderoverdegenoemdegewesten aanstellen,doch hetoppergezag vonrzich zelvebehouden (1). Vermoedeli
jkwerden deze voorstellen nietaangenomen. Ondertusschen trachtte de K oning van E ngeland de verzoening te bewerken , en zond deswege den Hertog van Laneanter bene-

vens zoux nzcxhlazrox en AxoRzw oz oyFoho herwaarts(2). T0tdatdoelnoodigde
de Koningin zelfs, beide moeder en zoon te Cala.
ie. XAKOARBTIIA verscheen en met

haar eenigeregeringsleden van Dordrecltt, Middelhuvg en Zierikzee(3). W lLïuEx
16v.daarentegeu kwam ,knrtnahaarvertrek, teDordreeht,waarhi
ja1sGraafgehuldigd,
BP
2
S
m.
we
r
d
e
n
de
bur
ger
s
va
n
de
n
e
ed
o
nt
s
l
oe
g
1351
, d
ien zi
jzi
jner meeder ge'daan hadden,
terwi
jl ht
j tevens hunne aloude voorregten bekrachtigtle (1). Op ditberigtverzekerden haar de Koningin van Engeland en de Engelsche afgezanten , aan wier

hoofd de Hertog van Laneantêr, nader/and de schoonvader van Hertog wzluLEx ,
zich bevond, hunne hulp en den bi
jstand desKonings. Zi
jbegafzich hierop naar

28v.Kenegouwen en hare zuster keerdenaarEngelandterug (5). Spoedig echterwertl
Grasm.zi
j doer LonzwlzK den Apzzleï.
n, haren stedehouder over Ilenegoumen, Holland,
Zeeland en Frzenland , en door de schepenen van Zierzkzee naar Zeeland ontboden , waar w OLFERT van Wpreeldzl lII zich voor w llalzxx verklaard had en met

eene kri
jgsmagttegen Heètog Looswxlx oprukte (6). Xxaou zl'
uxkwam weltlrate
(1)v.n.:ERGH,Gedenkst.L1.174.
(2)v.mEAls,Charterb.m.Roll.D.lI.bl.789.
(3)Fer/l.r.d.Oorspr.d.#.en A.Twist.in v.n.nqGls Gedenkst.b1.226.
(4)v.xlvRls,cltarterh.*.HOIl.D.l1.bl.790.
(5)Terh.r.d.p/rdzr.d.H.en A.Twi&t.ia v.p.B>mtllls Gedenkst.bl.227.
(6)v.xlsqls, C'
harterb.t'. #:11.D.Il.bl.791.Fer/l.v.d.Onrdpr.d.S.en A.Twint.ia
v.0.::ItGII! Gedenhst.bl.2 8.

'
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Rezlm erewaal methetdoel, den Heei van W/ra /- ,slag te Jeveren. Doch w oxzvxRT,1339s
s
floor een groot getleelte zi
lner benden verlaten ,vlood naar Hertog w lLrzx, wien hi
J jsgy
'

metzich in Mzddelhurg vnerde.Hieroverleed hi
jaan eene.
ziekte,en wILIZEMtrokin
hqt geheim naar Holland, terwi
jl MARO.
tRE'
rHA en I-onzwxzm zich naarZzerikzee
be
pr
oe
f
de
Ko
ni
ng
zorAho op nieuw de geschillen tusschen
begaven (1). Yruchteloos
moeder en zoon bi
j te leggeh (2). W,ILLEM, 2ieinmiddelsmet den BisschopvanBl
% v.
Ut
oeim
reeht den.vredegesloten had (3),steyendemeteeneHollandschevl00tqaarW al- 1:51
elteren en tasttetusschen JrnemuLden en Feere,devereenigde stri
jdmagtvan M&ltOARZTIIA en des Konings van Engeland aan. Na een hevig gevechtwas hi
jgenoodzaakt naar Ilotlan'
d te wi
jken (1). XAROAR>:TUA trok wetlernaar Zçerzkzeeen
zontl de Engelsche gezanten nevcns zTxsxxs xAvrEox, een Henegouwsch ezelman ,
naar M çddelburg , waar men haar gezag misltende. De burgers verklaarden zich
luide voor w zlzlzEAx, en de afgevaardigden ontsnapten te naauwernoodaan (le woede des

gemeens(5).Wijvermoeden,datdeKeizerin-weduwetocn aan deEngelsche gezanten
devolgendevoorwaardcnheeftoverhandigd,opwelke zi
jzichmetharen zoonwildeverzoenen.
Yôôr alles moest w ltlaEx haar vergiffenis vragen metde woorden : zeer
waarde en zeergeduchteVrouw en Xoeder,ik bid u ncderig om vergeving vaoralhetgeen ilk u misdaan en waardonr ik uwen toorn heb opgewekt, en steluwelanden weder
in uwe hand.2o.Indien w ILIZEM deze landen mogten teruggegeven worden , nevenshet

(1) Terh.m.d.Onrer.d.#.enK.Kcfdfezlinv.p.BzltG'sGedenkst.b1.228,229.
(2)v.MlE1
'ls,f/lcrfcri.r.#pll.D.lI.bl.795.
(3)v.MlEnls,C'
/lcrfefi.m.Ilbll.D.II.bl.791,793.
(4)v.MlxRls,Cltarterb.r.Iloll.D.II.b1.797,798.Dz:EKA,in MATTHAEI-dnalect.T.111.p.
e

408. J. z.I.
EIJnIs,Cltron.Bel
g.Zïâ.XXIX.c.18.p.265.Goudsch.Arpzl.bl.106.RETGERszEno, Chron.r.Zeel.D.ll.b1.154. Xaar vAx wlzx,S'
llvdzïffeld Leren,D.II.St.1.bl.257,

moetditgevechttksschen 20 en 30 van Bloeimaandzi
jnvoorgevallen. Xetregtverwondcrtzich
deHeerv.p.SERGI
T,Gedenkst.bl.230 (2),d,
atdegeli
jkti
jdigeschri
jvervanhetFerlt.m.#.Oorspv.
d.#.en K.Twisten,den slag tusschen Feereen Arnemuiden geheelvoorbi
jgaat,ten walehi
j
daarm ededen togtvan MARGARETHI tegen wptFElt: man Borselen bedoelde,hetgeen men evenwel
geencn slag noemen àan-'' W ZGEXAZR, D.111.b1.279 en anderen,noemen den gemelden slag

eenen scheepsstri
jd. J.A.tEvolsenhetfragmentuitI)EZEKAterstaving daarvan btigebragt,zeggen di
t echter niet duideli
jk. Men twi
jfeltderhalve,ofditecnzeeslagop den ouden stroom van
lrnemuiden,sedertverzandenvernaauwd,dan een landgevechtgeweestis.DltpEnoxa schi
jnthet
toeeercen gevechttelande, ofweleen gemengd gevcchtbl
jdeontscheping derEngclsche bea#
den,dan ecneigenli
jkeecheepsstri
jd geweesttezl
jn.D.111.bl.170- 173.
(5)Ferâ.r.d.pprer.d.#.enK.Woùlel îa A'.p.:sl
tulls Gedenà&t.bl.2/.
-
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54 verbeiderschapoverllenegoumen,dan moesthi
jaanzi
jn broederIaobzwlzK deverschuldigde schadeloosstelling geven , en aan Hertog o'
r'
ro laten ,wat dezen door xARoARx*

.

.

.

THA wastoegewezen. 3o. W ILLEX z0u aan zi
gnemoederjaarli
gks,zoolang zi
Jleefde,
achtduizend goede guldens(Qorentsfortes)uitkeeren en tlezes0m ook éénjaarnaharen dood, ter voldoening van crfmakingen en schulden ,verstrelkken. D:arenboven z0u

haar in eensveertigduizend dezerguldensen bovendienhetachterstallige (zerinkomsten?)van tweejaren,sintlshetverdrag metEngeland,betaaldwordep. 4o.W lLLzx
moestten behoeve van IzoozwzzK den Ap-eïzl, afstand doen van zi
jnegoederenin
Beç
jeren,en hem bovendien de schadeloosstellinggeven z0oalsbepaaldwas.5o.V-ILxzvx moestdeschulden van Ilolland, Zeeland en Friealand,doorzi
jnevoorgangers

gemaakt,en wat men aan den Heervan Beaumontschuldijwas,voldoen. XARGAAETHA z0u het voldoen der schulden van Kenegouwen voor zich nemen. 6@. W ILLE&
z0u de overeengekomene diensten voor Kenegoumen verrigten,maarhi
jzelfmogtniet
in dat gewestkomen , noch zich metde zaken aldaar bemoei
jen,danop aanzoek van
XARGXRETHA. 7o.De goedkeuring of vernietiging van giften ,zoowel door MAROARETHA
als door w zLtzx in Kolland, Zeeland en Frl'
,ealand verleend, zal geschieden naar

het goeddunken en debescheidenheid s'an goede mannenaan beidezi
jdentekiezen.
8@.lllen, dieuithoofde derbinnenlandsche onlusten, hetland verlaten hadden zullen er
ongemoeid en op hunne goederen kunnen terugkeercn , zoowel in Renegouwen als in

Ilolland, Zeeland en Frzenland en daarongestoord bli
jven;doch watzi
jtevoren
misdaan hadden , z0u naar de wetten en landsgebruiken bêregt worden. Degevangenen
zouden geslaaktworden. 9o. AXwA, de dochterder Keizerin-weduwe,za1behalve twee

duizend pond,in hetbezitblt
jven derlanden van Baudour enIlalçn. 100.W ItLzx
zal de hulde genieten en daarvoor het verschuldigde voldoen van al degenen , die
leenmannen geworden zi
jn voor eene s0m geldsdoorden Graafop zi
jneHollandsche
schatkist gevestigd , of die hulde gepaan hebben , zonder dat hun voor die s0m vaste

aanwi
jzing geschied is; MAROARETUA daarentegen,zaldic lcenmannen bezitten en hun

voldoen,welkeaanwi
jzing hebben op deHenegouwscheschatkist.110.Dezoengetrofen
tusschen zAx van Ilaem etede en de Heeren van Bor&elen en van F eredoor XARGARETHA , zal in allen deele nagekomen worden. 120. Over deze voorwaarden zullen goede
bries-en )vaste verpligtingen ,pandingen en borgen tusschen x&ao&RETn.
&., Hertogw xLLEx

en LobzwxzK den Aplndïzlgemaaktworden (t).

Xen meent, tlat hierop een ontwerp van verzoening door den Hertog van Laneanter,

alstot antwxrd, aan MARGtRETH& is toegeznnden, dathoofdzakeli
jk,metweinige
veranderingen genoegzaam woordeli
jk,dezelfde voorwaarden bevat,en bewaard geble(1)v.p.BERGI,Gedenkst.b1.180-187.'

DES VIDERLINDS.

185

v
e
.n is(1). Slechts wordt hier bi
j het eerste punt gevoegd, dat ))wanneer Her-13
39t
jag:
og wxLLzx aan zi
jne moeder vergeving verzocht en haar de landen van Ilolland,
Zeeland en Frzealand weder in handen gesteld heeft, zi
j hem in genade ontvangen en vergifenisvoor zi
jn wangezrag schenken zal. Wa drie dagen zal zi
j hem
fle grafeljlte waardigheitl over die gewesten, nevens het verbeiderschap over 1Ieweérplê?rdzl, hetwell
t lai
j na haren dood ook alsGraafbezitten zal,opdragen.'' XAROARETHA verklaarde hierop,(Iat zi
j de bemiddeling des Konings van Engeland in22 val:
den twistmetharen zoon had aangenomen (2). H0evoordeelighetEngelscheontwerpZmoaan
meravan verzoening voor NVILLEM, in degegeven omstandigheden, 0ok ware,dewi
jlhet 1351
hem het geruste bezit dezer geweslen verzekerde, vanwelketoennog maareengedeelte

in zi
jne magtwas,waren echterdepogingen van den Engelschen afgezantnzxAxxtte
vergeefs,om hem t0tvredetestemmen (3). Hetlotderwapenen z0u datvanmoeder
en znon beslissen. W ILLEM rustte eene Tloot uit,berekend om dievan XAROARETHAhet
hoofd te bieden. JAx van Egm ond,JAx van Arkel, GERRIT van Se:znw/cdrk en GER-

RlT van Haarlem worden onder de Hollandsche Edelen ek Riddersgenoemd,welke

hem verzeltlen. Bj
then voegden zich deHeervan Kttilenburg metvelegewapenden
uitGelre,Klee
j enDuzt&ehland,zelfseenigeEngelschen;en xxcuTElzo,Vrouw van
K oornn en Burggravin van Zeeland , over het wegschenken harer goederen op MAR-

OARETUA verbittertl, zond eenen belangrijken onderstand (1). VnorSehzedam bragt
wzttxx zijne scheepsmagt bjeen en verzekerde zich inmiddelsvan Flaardzngen dat
de Keizerin aanhing, waar hi
j de straatsteenen deed opnemen en op de vlontvoeren (5). MARGARETEA had zich van hare zi
jdemeteene ontzagwekkende magtvan
Engelsche en Zeeuwsche schepen , verslerlkt (l00r een groot getalEdelen, Ridders en

gewapenden uitRenegoumen,ten stri
jdetoegerust.0p de51aae,nabi
j (len Brlelen 4 v.

Zmartewaal,ontmoetten de beide vloten elkander. ))Er ontstond een groote,bittere,llboiat.

))zware stri
jtl;hetkri
jgsgeschreeuw steegop ten hemelen zi
jvielen stouteli
jltmalkan))(leraan,vromeli
jltvechtendc om deoverwinning en deoverhand. Erwerd gehoord
))een vreesseli
jl
t geluid in deluchtdoorhetroepen ensclzreeuwen,hetbarsten der
))armborsten, hetgeklank derzwaarden,hetbreken derlansen,hctvreesseli
jk wer))pen der steenen en hetscheuren der schilden, wanthet was een dag des toornsen

(1)nzz0>GE,Tet-h.en O'
??14'-f
g.Sfuk.9.II.b1.4. Verg.v.D.:ERU ,Gedenk&t.bl.180(2).
(2)v.n.BERGII,Gedenkst.b1.178,179.
(3)Terh.r.d.Oormr.d.#.en A.Tmi&ten in v.n.sxRGu's Gedenk&t.1:1.229,230.
(4)J.z.tEvnls,Cltron.Belg.ZC'
â.XXIX.c.19.p.265.
(5)v.M'IJX,Huiszittend lerczl,D.lI.St.1.b1.265,gexnlgd deorvlsnzRnux,D.111.bl.173.
11 DEEI.. 2 s'
rrx.
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- ))der wraak. Erwerdcn Tele xrome wapentuursaan beide zi
jden gewontl en ver))slagen. Yele van hen die gewond en gekwetst waren , zegenden zich met het teeken

?)des heiligen Kruises, sprongen in hetwateren verdronken (1).'' Deslag duurtle
van den vroegen ochtend totdenavond (2). Hetwaterwasgekleurtlvanhetbloed(3).
XARGARETH.
K mocst eindeli
jk zwichten. De opperbevelhebber harer vloot,een Engelschman, KosTlzx ven A:x:,>: en anderevoornameEdelen aan beide zi
jden waren
gesneuveld, en nlam van Wz-e#er/d: met een groot aantal Ridders en knechten ge-

vangen genomen, van wellke 'eenigen, geli
jlt FLoalsvan Xaemntede, na den slag
vcrraderli
jk werden omgebragt(1).
IIARGARETIIA week naar Zzerzkzee en trok vervolgensnaaz Kenegoumen. Koning
tnrARo bood op nieuw zi
jne bemiddeling aan en trachtte eenen wapenstilstand van

tweemaanden tebewerlten, om in dien tusschenti
jd den grooten twisttebeslechten.
W ILLEM wees den voorslag van dehand (5). Hi
jvervolgtlealom de.vrienden en aanhangers zi
jner moeder, die te zwaltom weerstand te bieden,hunneslotenen goederen opgaven en ten lantle uitvlugtten (62. Zeventien burgen der voornaamste
Hoeltsche Edelen werden in den loop van ditjaaringenomen engesloopt(1).Ditviel
toen le ligter, daar men nu begonnen washetbuskruid in den oorlog te gebruiken.

Xen had zich onder anderen daarvan bl
j debclegering van hetslotRozenhurg,te
Foorschoten bl
qLeiden,bediend (8). Hertog wILLEM veroverde Zlerlkzeeenwerd
(1)Oude#p/l.Dir.Kron.Dir.XKIV.c.13,gcvolgd naarz.A.tzlols,c/lrpp.Belg.Zïâ.
XXIX.c. 19.p.265.

(2)R.ssox,Rer.Batar.Lib.XI.p.124. Goudsch.Arap.bl.107.
(3)llet Goudsch.Ar/p. b1.107.J.z.tEvols,Chron.Belg.Lib.XXIX.c.19.de Orïg.ef
Ileb.gest. D.D.de Bred, p.629,en naar hem de oude#///.Div.Arpp.Dit'.XXIV.c.13
verhalen dat ))deze slach en bloedstortingheso grootwas,datde M ase drie dagcn lanc daernae

cbbedeendevloiederootwesendevandenbloede dattergestortwas-')Datindienvreesseli
jkenstrjdzeer
veelvolkgesneuveldwas,getuigtnzBzxà,p.119.HetgevoelenvanHrvnzcppzRydatdezezceslagnietop
den vierdenvan llooimaand,maaropdentwaalfdenvanSlagtm aandgeleverdwerd,isbondigwederlegd

ia de Ophelderingen e,lBiiroeg&elenvanBxtnzRolzKsGesclt.d.Fc&;./.D.111.b1.256,257.
(4)J.A.tEvols,Chron.Bel
g.Zï5.XXIX.c.19.de Orig.etAei.gent.D.D.deBred.iu
xyTTpurs,A nalect.T.1.p.629. v.o.BERG:, Gedenkst.bl.195.aant.2 cn 3.

(5)kkrh.m.d.Oorspr.d.#.enA.Tmist.inv.0.BzlGll'sGedenkst.bl.231.Verg.v.>IERIs,
Charterb.m.11011.D.ll.b1.800.

(6)DESEKI,p.119.Ferh.r.d.pprdzr.d.#.en A.Twist.in v.D.:ERGR'sGedenkst.bl.231.
(7)Pf
flt. A.tu-ms, de 6''frl Rei
publ.casusLXXI.p.253.J.A.tEA'pls,ckron.Belg.Lib.
XXIX.c.17.p.274,

(8)MQGES&.R,9.111.b1.279 (c).sltngqnux,D.111.b1,249-Bcideschri
jvcrsstellenditvcrdcl-
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daardoor meester van geheel Zeeland (1). In Kolland erltenden hem demeeste13
135
04
steden a1s haren Heer en verbonden zi
2
6
ch,hem tebeschermen (2).
v.
De Keizcrin-wetluwe wildenu, geli
jk zj beloofd en bl
j verdrag bepaaldhad,zichmaa
llerf
stnd.
naar E ngeland begeven , om de geschillen met haren zonn tlopr tusschenkomst 1351
tles Konings te vereFenen , of van dezen gewapende hulp tegen hem in te roe-

pen (3). 0p aanzrang echter van hare moeder zouAxxA van Faloze,den Heer
van Beaumont en de Edelen en steden van lhnegouwen, vergunde zi
j dezen beide aanzienli
jke personen, om vooraf n0g ecnsmet wztrEx zelven te Bergen op
Zppzzlovereene verzoeningteonderhandelen. Zl
j betuigdeb1
j die gelegenheid, dat
z'i
j hare reishad uitgesteld ))omme den groeten ontaette scuwen die daerofghecc))men m ocht hebben ,'' en verzekerde, dat geeneandcre reden haar bewogen had ,om
eene verzoening te beproeven, ,dan ))omme te verhoeden ende te benemen ,dat hare
))vrienden nietmeer scaden zoude geschieden.'' Het schi
jnt, datdeHertog eenige,

doch onaannemeli
jltevoorstellen gedaan heeft;immersverklaarde MARGARETHA,bi
j de
terugltomstdergezanten,datzi
j zonderden raad en detoestemming'
van xnrAao llI,
in geen verdragmogttreden. Daarop vertroltzi
ji
jlingsenin hetgeheim naarE:?g:land (1).Hierverklaardezi
jden laatsten van svi
jnmaand,bi
jecnen openenbrief,tlat
zi
j den Koning van Engeland, als scheidsman in de geschillen tusschen haar en
Hertog wILLEM erltend hatl(5). Naarhetonsvoorkomt, zi
jn toen doorhaarde vplgenze voorwaarden ter verzoening ontworpen en den Koning aangeboden. 1o. Hare

regten zouden doorden Koning,aan wiensuitspraalt zi
jzich heeftonderworpen, erkend,oflievervastgesteld(conven&)worden.2o.W ILLEXzou in hare tegenwoordigkeid
schuld bekennen , haar vergiffenis vragen en gehoorzaamheid belooven. 3o. lndien

gen der Hoekschq slotcn ten onregte in hetjaar 1350. Zie oz zoxGz, Feri.ovet'd.# .ex A.
Tmist.bl.231.

(1)nzzoxcz,Terh.orer de#.en K.Twist.bl.71.
(2)v.MlERls,Charterb.r.#pl/.D.lI.b1.803.
(3)Verg.hiermededen briefvan den 22 vyZomermaand 1351,llierveor1)1.185.
(4)Terhaalr.d.Oor8p.d.S.enK.T'lflïdfes inv.o.BERGH'S Gedenkst.b1.231- 233.DEzoxo:,
Pkrh.orer de S .en A . Twisten,bl.260,261. Hetkomt onsten minste voor, datdeze beide

Schri
jversdezelfde gebeurtenis bedoelen, ofschoon zi
j in eenigebi
jzonderhedenvanelkanderxerschillen,diewi
jgetrachthebbenovereen tebrengen. DeHeernxJOwGE plaatstdezegezantschapszv
eis één jaar vroegerdan hetoude gedenkstukbi
jv.p.:ERQII,hetgeen onsminderwaarschiinli
jk
voorkomt, daar het niet denkeli
jk is, dat MIRGZRETSA reedsin hetbegin deronlusten,zichom
hulp totEngeland zou gewend hebben.

(5)v.o.:ExGn's Gedenk&t.bl.180.

188
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54 hetden Koningbehaagde, datzl
j afstand deed L@edeporte) van Rolland, Zeeland
en Frzealand, haareigen erfgoed (z# propreAïr:lcgd), ten behoeve van AVILLEM,
z0u dit op eene wi
jzegeschieden het minst beleedigende voorhare eer. 10.W anneer
wztlzEx geen wettig manneli
jk oirnaliet, moesten degenoèmtle gewesten wederaan
haar vervallen en voorts aan haren wettigen erfgenaam , volgensde wetten en gebruiken
des lands. 5o. In het verdrag tusschen haar en w ztxzEx te sluiten , moest de Koning
0P de erkenning der regten van haren oudsten zoon LobEwlzK aandringen , en een
goeden vrede of overeenkopst tusschen tle beide broetlers Pogen te bewerlten. 6o.Al
hare gebannen en gevlugtte aanhangers moesten teruggeroepen, in het bezit hunner
x

goederen hersteld, of daarvoor behoorli
jk schadeloosgesteltl, en in alhunneoude
voorregten bevestigd worden. 7o. De handvesten , keuren en voorregten door w llatEx
als Graaf en Heer t0t aan het aanstaande vredeverbontl gegeven, zouden van geene
waarde zi
jn en herroepen worden. 8o. Na tlen tlood van MACHTEI.O van i'oornes

Burggravin van Zeeland, moesten de bezittingen dezervrouw , en bi
jhetoverli
jden
van GERARO van S tddzzlzfed:, het huis te Teilingen metde toebehonrentle goederen

op Hertog oT'
ro van Bel
jeren in rcgt leen,naarde wetten en gebruiken desLands,
overgaan;stierfdezezonderwettigen zoon natelaten,dan zouden haar(MAROARETHA)
deze goedcren,zoolang zi
jleefde,toevallen;hetz0u haarechtervergund zi
jn diebj
levendelt
jveaanHertog ALBRECUT,opdezelftlevoorwaardenen wi
jzea1saan o'
r'
ro,afte
staan.9o.Jaarli
jlkszoudenhaartwaalfduizendgoudenoverlandscheRi
jnscheguldens,van
ouden muntslag,uitgekeerd worden. 100.Eenjaarnaharen dood,moestdezelfdesom aan
t1e uitvoerders van haren uitersten wil worden ter hantl gesteld, om daarmede eenige
harer wilsbeschikkingen te voldoen.
Hare dochter Awxzk, non te Fontenelle&,

moest levenslang jaarli
jks duizend pontltrekken uitde gcederen harergrootmoeder,
zouAwxA van Fclpï',wanneer (Iezez0u overleden zi
jn.120.W ILLEM zoualdeschul(len zi
jnervoorgangers, Graven van Kenegottloen,Holland,Zqeland en Heeren van
Frze&land,ten behneve diergewesten gemaakt,betalen; ooltdie,welke uitdenltri
jg
tusschen hem en zi
jnemoederwaren voortgesproten.Deoorlogskosten van XARGARETHA

inBei
jeren,waren echterhierin nietbegrepen.Doch daarentegen vorderde deGravin
ten 130.dertigduizenclkroonen tot voltloening harerschulden in Beùkren.119.W IL1,Ex zou zich nietmetKenegouwen moei
jcn,maarwanneerzi
jzi
jnen raad begeertle,
zich op eigen kosten derwaarts begeven en er vertoeven ,zoolang het haar behaagde.

In gevalmen haar,ofHenegouwen Ai
jandigaanrandde,moesthi
jmetaldemagtvan
Rollaltd, Zeeland en Frze@land haartehulp snellen.150. Zi
jmoestschadeloosstelling erlangen van al de kosten en nadeelen, welke uit den twist metNVILIZEM voer
haar waren voortgevloeid , en vergoeding voor de inkomstcn en voordeelen uit de ge-

zegde gewesten,welkezi
jsindsdeonlusten nietgenoten haz.16/.Hetbehoud harer
bede in Ilblland, Zeeland en Frienland ,uit hooftle harer inhuldiging,nRarlantlsge-
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D uik en z00 a1s hare voorgangers genoten hadden , mnest haar verzekerd worden.13)9170.
1354

Diegenen zouden gestraftworden,welltemetverkrachtingdergrafeli
jkehoogheid,

np eigen gezag halsregtgedaan hadden. 180. Den moordenaars van vtohlsvan #c:nwtede en van eenige andere Edelen , moesteene zoenboete worden opgelegd. 190.K0s-

teloosmoesten haregevangen aanhangers,bi
jzonderdeHeerenAELxAx,diemetanderen
vonrhare zaak te Utreehtgevangen lagen,in vri
jheidgesteld worden, enongestoord
hunne bezittingen genieten. 200. De dochter des Heeren van M ourm ont,haar neef,

begeerdezi
jbi
jzich,om bethuweli
jk en de goederendierjonltvrouwe,naargoedtlunlten, te regelen. zlo.De goederen dergenen , die om barentwil in deze onlusten gesneuveld of ter dood gebragt waren , en haar,naar landsgebruik-, konden toevallen ,

zouden aan de erfgenamen deroverledenen komen op de wi
jze,alsdeTorigeeigenaar
die naar landswetten cn gebruilten bezeten had. 220.De zoen ,welke doorhare tusschenkomst, met de monrdenaarsdesHeeren vanM ourm ontgetroFenwas,z0u gehouden

en opgevolgd worden. 230.De ontvangers,baljuwsen rentmeesters,dietoenHertog
w ztrEx in harcn naam regeerde, aangesteld , doch sedert afgezet waren , zonder dat

hunnerekening en verantwonrding gehoord was, zouden,wanneerzi
jdezebeheorli
jlt
hatlden afgelegd, zoowel in haren naam a1s in dien van w ztrEx , voldoening erlangen.

En eindeljk 2io.moesten haardegelden,metwellte zi
j deschultlen en napeelen van
Hollanders,Zeeuwén en anderen ,behalve van Henegoupers,betaald had,teruggegeven

worden, naarluid van hetverdragin Beqj'eren gesloten, volgenswelk wltrEx alde
schulden voldoen moest(f). Teregtis opgemerltt, dathier overal detusschenkomst
en uitspraalt des Engelschen Konings wordt ingeroepen , hetgeen in de twee vorige
ontwerpen van verznening hetgevalniet is; en dat XARGARETIIA hier hare eischen ep

verscheidene puntenaanmerkeli
jkinkrimpt(2). In eenenbi
jzonderen briefaan Koning
rbrARn, dringtzi
jten sterkste aan op hetzesde en negenticnde puntvan tlehem
aangebotlenevoorslagen terbevretliging (3).
HertpgwzrzLzx had insgeli
jksden Koning van E ngeland totmiddelaar aangenomen ,en
wasreedsin het mitlden van Hooi
maandbi
jdezenvorstverwachtgeworden(i).Hetbli
jl
tt 12v.
niet,dathi
jverschenen is;en ooltnatlatyrocAlto hem ten tweedemalevrijgeleidehadslagtm,
toegezegd,zantlhi
jslechtszjne gezanten,wellte 'sKoningsnichtxAcnvzx,p,dochter 1351
tlesHertogsvan Lancatter,voorhem ten huweli
jk verzochten cn hierin slaagdcn(5).
(1)5r
.p.gxl
toll,Gedenkst.b1.188-197 en deaant.
(2)v.p.:uGs,Gedenkst.b1.187(3).
(3)v.n.::RcI1,Gedenkst.b1.177.
(4)v.MIERIs,Chartevb.1,.Iloll.D.l1.b1.800.
(5)v.Mlzals,c/lcrlcrz.r.Iloll.D.Il.bl.803,804.Ten onrcgtederhalvevcrhaaltwzozxzz:,
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1339- Eorwap vont
l zich niet in staat den 'grooten twistte beslechten. ln de hoop den
1354

vredetabevarderen,bevalhlj,ingevolgede magthem opgedragen,datdebelegerde
sloten en sterkten derHneksche Edelen in Ilb.lland en Zeeland,van hetbeleg ont-

10v. slagen en tot nadere beschikking, i
wi
n zi
jnehanden en hoedegesteldzoudenworden(1),
nterm. MARo.
..x'
rHz
. vermaande en gelastte hierop haren getrouwen in hetalgemeen de nakn1351 in van dit bevel

13v. m g

,en verzochtin hetbl
qzondertlen HeervanDukvenvoorde,hethuis

w in- te St. Gheerdenberghe, den Heer xtoazs van der Wp:à/t/rœ;,hethuisteEredelant,
term. en (Ien Ileer van dor zxk:, hethui
steKeemnkerkop te geven(2). Zjdroeg te-

210129vensaan vAx nulvEyvoohoE en antlereaanzienli
jkeEdelendep lastpp,om metden
Y.w in-Bisschop van Utreeht over eenen vrede en de slaking des Hecren AELMAX te on-

term.derhandelen (3). Ofditallesopgevolgd is, bli
jkt niet, en veeleer mag men het
tegenovergestelde vermoeden (1). Zekerishet,datmpederen zaon steedsin vi
jandeli
jlte houding tegenoverelkanderstonden,en Koning >:OI/ARO zich daardoorgedronL1e6
v.gen zag, de Keizerin-weduwe en haar gevolg
, bi
jhaarvertrek uitEngeland,in
nte- .
.
rnaand.zi
lne bescherming tenemen (5). De burgerltri
lg drcigde zelfsmetvernieuwde woede
1352 lcs te barsten MAROARETnA belnofde openli
jk vergifenis en belnoning dengenen,
welkevoor haar hetzwaard tegen wztl-sx zoutlen aangorden (6). Als Gravin van
24n # negouzven ,
ll
ooim
zi/gftdz/d, zeeland en vrouwe van Frzeeland slootzi
jmetBisschop
zAx van Wràdfendestatl Utrechteen verband van zoen en vrede,waarbi
jdeKerk.

.

vaogd beloofde, geen verdrag dat XARGARETHA of hare aanhangers konde benadeelen,
met Hertog AVILIZEM aan te gaan , zoolang de oorlog tusschen haar en haren zoonduur-

de (7). V-Itl,
Ex voerde intusschen onderdentitelvan Graaf,ongestoord hethoogbe-

1).111.bl.282,en na hem weder :II-OEROIJK,D.lll,bl.174,datm ttEx naar Engelandeverttak,

waarhijmet MkcllTvtnvan Lanoasterinhethuwelijktrad. MTlttxxbevondzich den 15 v.Slagtm aand te Zierikzee,den 22sten welligtte Leiden,en den twaalfdenvauW interm aandin ',
:Scge,

waarhi
jzich tothetbegin desvolgendeu jaarsheestopgchouden.Ziev.MlEalsyChatterb.r.Iloll.
D.lI.bl.804- 808.

(1)v.n.BMI
'GU,Gedenkst.bl.235-239.v.MxERls,Cltarterb.r.Holl.D.lI.b1.805.
(2)v.0.SEuGP.Gedenkst.L1.233-235.
(3)v.o.BERGU,Gedenkst.b1.239.
(4)ZiewlttExsbrieven van den 13 van Zemermaand e)t2I
.vanllooimaand 1352,bi
jv.xlzl
tls,
Cltarterb.r.11011.D.lI.bl.809,810.

(5)v.MlEnls,Charterb.m.#pl/.D.ll.bl.809.
(6)v.MlEals,Charterb.1?.11011.1).lI.bl.810.
(7)v.xI:ItI8,Cltarterb.r.11011.1).1I.bl.810 813.
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wind uit,orerKolland en Zeeland. De Koning xan E ngeland zclfsbenoem de gemag-1339tigden
1354

, om met hem overeen alli
jddurend verbondvan vriendschap te onderhande1en (1). Ditechterkwam,naarhctschi
jnt,niettotstantl. Immerszond deKoning 10v.
eenige maanden later, dcn Hertog van Laneanter methetzelfdedoelherwaarts,en tevens t
W izzerm .

om den vredetusschendeKeizerin-weduween wlLLzx tebewerlten (2).Dncho0kdeze 1352
g'nt zich nu geheel aan de zaak tew14Y'
onderkandelingen liepen vruchteloos af. EouAao schi
ijnm.
hebben nnttrokken. Althans xxlkokltETIIA en w ILLEM lieten de slissing hunner geschil- 1353

lenaan zAx van Beaumont en wArRAvEx van Z?xz:>J?4rg over,welkeeinzeli
jk in 7v.
beider tegenwoordigheid en metwederzi
jdsche goedkeuring,hetvplgendebepaalden:Wi
nterm.
1o.Hertog wILLEM zalzi
jnemoederootmùedig om vergiffenisbidden, welkehem ook 1351
op eeneheuschewl
jzeza1verleent
lworden. 2o.Allegevangenenvan wederzi
jde zullen
geslaakt en in hunne goederen, die zl
j vôôr het uitbarsten dezer twisten bezaten,
worden hersteld. 3o.Kollang,Zeeland en Frzealand zullen op nieuw aan wzsLzx,
tegen eennadertebepalen jaargeldaan XARGARETHA,wordenafgestaan;en éo.wlLLzx
zalop Ilenegouwen geene aanspraalt mogen maken. zoolang zi
jne moederleeft(3).
Toen de Hertog aan het eerste puntder overeenkomstvoldaan .had , stnnd hem xAR-

GARETEA, bi
j overgifte van eenen stroohalm , naar de gewoonte dier ti
jtlen, deze
lant
len als erfeli
jk goedvolkomen af(1). W II,LEx verleentle sedertbi
jopenebrieven,
een ontslag van alle schultlwegens ))doodslaghe, roof, brande, schattinghe (brandschatting),vechtenisse van lyve,vanghenisse,brekinghe van laul'senentlevan vesten,''
in den oorlogtusschenhem enzjnemoedergepleegd(5).DeHoeltscheEdelen lteertlen
in hetland terug,betrokken wetlerhunnesloten,enweldra(leelden deaanzienli
jl
tsten
van hen, zelfs DIRK van Brederode, de ergste zi
jner vi
janden, in hetvertrouwen
desVorsten (6).
M&RO.
&RETIIA overleefdedezeverzoening nietlang. Zi
jstierfden t
lrieentwintigsten
van Zomermaand tlertienhonderdzesenvi
jftig te Fatenolennee,waarzi
j00kbegraven
is (1). Hare daden kenmerken eenevrouw, die hetnoch aan beltwaamheitlom te

(1)v.xlzltls,Ckarterh.r.11011.D.lI.L.
1.816.
(2)v.ulEltls,Cltarterh.m.11011.D.ll.bl.820.
(3)v.xzl:l
tls,Charferb.r.11011.D.lI.bl..
824,825.
(4)v.wux,op wzGgwu:,St.111.bl.62.
(5)v.mxals,Charterb.r.Holl.D.ll.b1.838,839#8l0,841,8l2,853.
(6)Dit bli
jktuitonderscheidenebrieven bi
jv.xxERls,cltarterb.r.Ilbll.D.If.b1.821,826,
835. Vtrp.DE z05GE,Feri.o.d.#.en A.Tmi&t.bl.202.

(7)v.wIJ:,opwzGgskn,St.111.bl.62.uitdeRegist.t,.d.Zeell-cpl,Bltnvanla ,l).111.bl.
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13
139
54
- regeren,noch aanstaatkunzig beleid,noch aan persoonli
jken moed mangelde. Slechts
waren hare krachten te zwak voordemoei
jell
jketaak, en welke zelfselken man te
zwaarzoudegeweestzi
jn,om voordeuiteenloopendebelangen harergraafschappen te
waken , deze gewesten uit tlen diep vervallen toestand op te hefen, in welken een

oorlogzuchtig en spilziek Vorst hen gebragthad, daarenboven eene magtige partj
binnen 'slands te bedwingen en tevens,naden dood haars echtgenoots,voordebelangen

vanhaarhuisinhetverwi
jderdeBeç
jeren,jainhetgeheeleBuitscheRi
jk,tezorgen.
Van trotschhcid en i
jdelheid kan zi
jevenmin geheelvri
jgepleitworden, alsvan 0nvoorzigtigheidin hetuitdeelen van grnote giften,om zich in hetnaauweli
jksverkregen
gebied tehandhaven, ofschoon zl
j alsGravin daartoe hetregt en de magtbezat, en
hierin slechts het Toorbeeld barer voorgangers valgde. Getuigen hare veelvuldige pngingen t0t verzoening met haren wederspannigen zoon van gematigdheid en vredesge-

zindheid, nietmindergetuigtvan menscheli
jkheid, toen zi
jvôôrhare reisnaarEngeland om hulp , n0g eenm aal, hoewelte vergeefs beproefde, om (loor tusschenkomst

van haremoeder en haren o0m ,dezaak metwllarEx bi
j teleggen,ten eindeLloedvergieten tevoorkomen. Evenzeerpleitvoorhaarhart, de l
jvermetwelken zl
j, te
midden harer eigene ongelukken , voor de belangen harer gebannen of gevlugte vrien-

den en aanhangerszorgde. De standvastige trouw metwelkezi
jdcn Keizer in zi
jne
tegenspoeden en in de mnei
jeli
jkste omstandigheden metraad en tlaad ondersteunde,
maken haarachtingswaardig alsgade;lerwi
jlde eensgezindheid,inwelke zi
jmetden
*

vporzoon haars echtgenoots, LooEwzzK van Brandenburg , en al de overîge leden
van haar geslacht leefde, haar als moeder, dochter en bloedverwante in een beminne-

ljk lichtvertoont(1). Nietminderherkentmenin haardegemoedeli
jkeCkristinal8dq
177,Lli
jft evenwel nog wltayzlRvolgen,die op gezagvan vEtoxxlEh,Chron.m.Iloll.bl.87
ol hetChron.de#pll.bi
jxlTl'
azErs,Znalect.T.%.p.567,enhet Goudsclt.Arpn.bl.107,
Letafsterven van MIXGAItETIIA op den 30sten van Herfstmaand 1355 geplaatsthad. Door J.A.Iœvoxs,
Chron. Belg. Zï:. XXIK. c. 19. p.265,de Oude#/1/.D ir.K ron.D ir.24.v.GorTstl>:vEx,

Chron.r.Roll.en hetMagn'Chron.Belg.p.335 wordtllaardood in hetjaar 1356 gesteld.

(1)Verg.nzzaxGx, Terlt.prerdeS.en A.Twisten, bl.85,86,260. v.KAMPEX,Fadel'l.
Karakterk.D.1.b1.158-160. Detrekken metwelke:II
-OEROIJKin zi
jne zoogenaamdeGeschiedeninde:Taderlands,))eenwerk,,'geli
jk deHeer.GROEXvzxI'SIXSTERER,Jrcltiresdela -cïq
von
d,OrangeAcddcv,T.1.p.31,naarwaarheidzegt,)denschri
jver.onwaardig,''hetkaraktcrdezer
merkwaardige en ongelukkigeVnrstin alschetst,dragen zoozeer Letmerk van 7s mansbckrom pene

eenzjdigheid en berusten op zulkeonbewczenc,uitde luchtgegrepcnccn dikwcrfgellcelvalscl'e
onderstellinren, dat zi
j hunne eigene wederlegging met zich voeren. o0khierheeltnltnxunlzx
zichwederonverantwoordeli
jk schuldig gemaaktaan hetgeen lti
j metzoo veelrcgtin dengeschicd,chri
jvergispt,wanneer-hi
jD.lII,.bl.157 zegt:)Xen.volgtveelalden vcrkeerdenweg;en begint
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teederhartige moeder, wanneer zi
j de'
n Koning vanEngelandtenkrachtigsteaahspoort,13391354
nm tusschen hare beide zonen , sooswxzx en w xsssx , eenen goeden en vastenvredete

stichten,))opdathare zielmetnietsnaharendoodmogtbezwaardzi
jn (1).'' Nietdan
nadat w xxzrzx , de zoo hoog begunstigde, door het verbreken der voorwaarden, het

jk sluiten van
Kbenden zi
jner beloften,hetverbannen van hare vrienden, het openli
een verbond met de Hollandsche Edelen en Steden tegen haar, en het opvatten der

wapenen, zelfs na eene verzoening in wclke hi
j zt
jn ongeli
jk beleden had, hare
langmoedigheid op de grootste proef had gesteld ,maaltte moederliefde in haar gemoed
plaatsvoor het beleedigd gevoel van de Vorstin. Xen heeft haar van heerschzucht be.

schuldigd.. Ondertusschen bewi
jzen hare opdragtvanhetverbeiderschap overHolland,
Zeeland en Frieeland , en naderhand .de volkomen afstand dier gewesten , tegen eene
jaarli
jksche'uitkeering,aan haren zoon,geheelietsandersdan heerschzucht. Slechts
toen wlxœEx aan de voorwaarden, op welkezi
jhem hetgebied had afgestaan , niet

voldeed, eischte zi
j hethoog bewind overdie graahchappen terug,van welke zi
jnu
weder,hoezeerdan ook ten qnregte,begreep, de wettigeLandsvrouw tezi
jn,hetgeen
zelfs door wvxLszx meer dan eens erkend is geworden (
2). Xaardoordezeerkentenis
van deregten zi
jner moeder als Gravin van Ilolland en Zeelan.
d, heeftlai
j oolt het
vonni
=! van overweldzge
''r over zich en zi
jp aanhang uitgesproken. Bi
jna algemeen
Werden wordtdan ook de Hoeksche parti
j,bovenalin den oorsprong, a1sderegtwccrzkz'f: beschouwd, welke, naar het gevoelen van urlo 1)z Gltoo'
r, ))nietis
&

geweest eene factie, maar een deel van de onderdanen van 't Land, die volstandig
'
bleven in haar devoir, om de wetten, usancien , vri
loheden en gerechtigheden van

'4Landvoorte staan,dievan deKabçljaauwschen werden gecontrarieerd (3).''
1etdeHistorischepersonen een karakter le geven, en plooitdan de daden naar datarbitrairgcyeven karakter,in plaatsvan de.ontwi
jfelbaredaden ia zich zelven tebeoordeelen,en daaruitde
karakters op te m aken :en ditheeft geheelden geest der geschiedenis bedorven.'' W ie heeft ooit

meerdan:ILIIERDIJK zrlf,dezewaarheid doorzl
jnvoorbeeld gestaafd?

(1)v.n.:ERGS,Gedenkst.b1.190.
(2)Zieden briefvan den 7denv.W intermaand 1354,waarin Li
jde regten en hetgezagzjner
moeder a1s Gravin ,onbewimpeld erkent en zegt: ))onse lieveFrougoe en moeder heeft die Graef-

schapvan Ilollandt,en van Zeelandt,endeHeerli
jckheitvan'Frieslandt,vrjlick quitegeschouden, ende ons overgegheven met allen hoeren toebehoren-'' v.xxzals, chartetb.r.K oll.D.II.
b1.824.

(3)Ilht.cozl.
vv/fcfï:l. D.111. h1.606,aangehaalddoor den HerMr.x.c.uxszu in zjne
doorwrochte verdediging van nxwoluK ran B rederode,Amst.1844,b1.13. Verg.nzzox x, rerA.
ovee deH.en A. Twhten, b1.255-261. v.KAMPEy, Fcderl.Karaktea .D.1.b1.158 en dc

11.
,->zEL. 2 s'
rrx.
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1.
141351,

rwaycsv. Ovspxzésyx?.'blvvsvu.. ne tweespalt.,in, uolland had inmiddeb '
het:

SticAl van het oatverend gezag.bevri
j:,welk wxx-x-vx,
111 en w xsssx IY daarin uitqefenden. 9onr den invloed van den laatstgenoemdèn Graaf,.zweefde, na:dpn dood
van Bisschop zAx .van D ï,yz, de keuze der k-apittelheeren tusschen den Uttqchtschen

.

Kanonik zA> Tan Jrkel, Felken hi
j had vporgedragen, en #Ax van Wr/zli/zer4z,,
Proost van Oudm unetqr, die te'voren nog qens verkoren geweest was en wiea Hea:

tog Rzzxovo van GelrqhA4-aAnbevN
o
#lpn (1). Dpch..Pa,
usBzl>rplc'
rvsXlI.vqrkl.
aardebi
j,
v.çenen brief,dAthi
jdevervulli
.pg4esQpengevallenzetelsaan zich behield;ennu bleek
llooim.h
1340 oe onvoorzi
gtig men bi
j de vorige Bisichopscverkiezing gehandeldhad ,door4e tu,schenkomstderPausqlijkemagtinterœpen enzichdaaraan te onderwerpen(2)sHi
Jvfr-,
wierp de beidemededi
ngersen benoemdexlcolaao nicAevczo (xxcorAcspz cApvTxls);
een edeleq Romein, bi
jzisterin de geeste.
li
jkqReta (Jwditor .Retae),en Pronstte
Deventer,totBissuhop van Utrecht(3,
).Het schi
jnt, datde nieuwe Kerkveogd zich
nietvan zi
jne bqtrqkkîpg ao he
d Pause
.lj'k .
llofwiltle onjslao (i). Hi
j zond.althans'
qepen stedehouder (
,
H-'
zw&)
. naar.hst..
sticl,
tt,.wblk
.e, wegens den '
verwardçn 'en
1

.

.

,

'

t

t

ï

Schri
jversaangehaald doorden Roogl.TIzDE4l.N,inzi
jne Terh.otlerde#.en A.Twisten.b1.60.
HoeweldezeQeleerde in hetgenoemde wçrke
,t
van een tegenovergesteld gevoelen is, verklaart.
hi
l.
echtcrlaterin deBî
j-r.exAant-'op:ltogRolzK'sGeschçedenh ,dathi
j'
,))ondankszi
jneneerbied en
achting voor den jroot
en Dichter, niet'
mcttlexh zôpzeer parti
j wilkiedeh tegea MARGARETSAen
voor wlttzx.'' lk 111.,L1.
'255. Het i
seenejuiste
'pmerking van den.lleer vAk Iust,t.a.p.s
.

-

.

>

.

*
:

<

D
'

b1. 13, 208., dat ))ofsehoon reeds in den zoenbrief van yxtxl,
s van Bourgondië met JAXOBA vaa
Bei
jeren, het verwi
jten van Hoeksch- of Kabeljaauwschgezindheid ernstig verboden en ditten
strengste door Flrl's onderhouden werd; en HEEMSKERK al in het begin der zeventiende eeuw vcr-

klaardt, datdie parti
j.chalpen niètàllien buiten #l#él#W#e,'l, maarzelfsbî
)
''
n. ge&el>ïf#e
..
#edagten enéreievgdevde marengerlcil,BRDERDIJK ezter) Zjne'geschiedenisschri
jfelde,niei
alleen van hetnogvoortdurend bestaan dezerparti
jschappen droomde,maar:telkenspoogde,waar
lli
jdieslechtsvermoedde,devonkendiertweespalt.
uitderzelveraschenoJop terakelen.''

(1)nE:EKA,p.117. llxnA,p.242.
(2)Ziedenbriefbi
jMAwsixvs,
'Jnalect-'T.V.p.349.
:

t3)DE:EKA,p.117. Bataria Xcc?-c, D. lI. b1. 333)334. Rota iseeneregtbank,ofliever
bank van hettlofteIlome, bestaandeittwaaifprelaten,diein allezaken
de xoornaamste regt
tu'sschen geesieli
jke personen vonnis vellen. Zi
jwordtIlota genoemd naar den marmeren vloer
,

*

*'

A,an het vertrek waarin m en s'ergadert,en welke het rad van cea wage
'n xoorstelt. v.I
:IIIJw,âant.

op Bat.Sacr.D.Il.bl.336 (3).
'

(4)Qtzsltls,Gesch.d.c/lrf
-df.Kerk ïl:Nederl..
9-1,1.
'b1.1D ..
.'

A
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vçrachterden staat van zaken , oordeelde, dat de tegenwoordigheid des Bisschops zel-1339-

ve in Utreeht gevorderd werd (1) CAprclo bedanktehierop nog binnen hetjaar, 1351
vaorde opgedragenewaardigheid,tot welkerbekleeding hi
j zAx van Jrkelbl
jPaus
clœxtxtYI9den opvolgervan B>rxtolcrvs,aanbeval(2). Hi
jzelfwerd laterBisschop
van Kereellê, ontving in dertien honderd vi
jftig den Kardinaalshoed, en werd in
A
dertien honderd zesen vi
jftig alsPauseli
jk legaatnaarFrahkrù'k gezonden;hi
joverleed in tlertien honderd acht en zestig (3). Ofschoon deze Kerkvoogd zi
jne eigene
zorgen niet aan hetStçch.lwilde wi
jden, en deswege dxr eenigen niet onder de
Bisschoppenvan Utreelttgeteldwnrdt;toonde hj nogtanszi
jne belangstelling in het
gewestwaarvan hj eenmaalden bisschoppeljken titelgevoerd had,en waarin hl
jnog
ee
ne
ho
ege
s
c
ho
ol
be
s
t
o
nd
,
s
t
ichtte
eene proostdi
jbe.
zat.TePerugia in ltaliê,alwaar
#en begiftigdehi
jeeneschoolof Collegzum , om bekwamejongelingen te onderhouden en t0tgod-en regtsgeleerden te vormen. In gevolge zi
jnerinstelling,mogten
.

.

.

-

-

de Bisschep '
, de Deken en het kapittel van Utrecht twee ltweekelingen, van welke

dc een alti
jd,zobmogeli
jk,uithetgebied der DeventerscheKerk moest zi
jn,derwaarts,zenden,alwaar z'
p'zesjaren van,alhetnoodige voorzien werden ($. Vandit

'-

vnorregt is ikwerf gebruik gemaakt, en onderscheidene getuigenissen door de Bis.

schoppen van Perugza aan Ptrechtsche kweekelingen gegeven, zl
jn in afschriftbewaar; geblèven (5).
Ondertusschen hadden de kapittelheeren, wier keuze zich op zAxvan Wràdlbepaaljl

had,devoogdi
jschap overhetbisdom voortweejaren,aan GraafwxsrEx lY vanIlol- zgv.
land ppgedragen., welke van zi
jnen kantbeloofde,den doorhen verkoren Bisschopll1
e3
oi
1l
0
n.
.en h:t stifttebeschermen (
6). 9ebenoemipg vancAprclo gafaanl
,eiding,dathi
jen
,

Hertog Rzlxouo van Gelre hunne oude verbonden over de Stichtsche zaken vernieuw-

(1)Magn.chron.Belg.p.3d
26. Doc*
h Hsnz,p.2l2, demer-eerderde:EKA,bl.228,en llet
chron.de Traj.p.349,melden,dat dezeKerkvoogdvan zi
lnewaardigheidisafystapt,ophet
.

.

.

.

'

*

berijtvanzi
jnenVicaris,daihetwe
'reldli
jkregtsrebied teëtrecht,doer niemand dan deerdeTz
Bisscbop zel.-en kon beieerdwo'
rdcn. Zle'ùw'Rullx'op Bat.'cérc, D. lI.bl.336 (4). Bcide
oorzaken kallnetlcwprcxo totzi
j'
n besluitgebragthebben.
(2)DE:EKA,p.117 endeboven aangehaaldeSchri
jvers.
(3)BrcuEtlrsad BExlx,p.117(a).
/g. Lib.xïYIII. p.253. REvlvs,
(4)Magn.6Wr/s.Bel
g. p.326. J.x ssvols, chron.'We'

'

pötentt..llllutr.Lib.1.p.72.
j

*

*

(5)Bat.Sacra.D.lI.b1.335.
(6)v.xlEltls,Cltarters.r.Iloll.D.ll.bl.642,613.
95 :
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13
135
94
- den enwederzjgsbeloofden,elkandernietteverhinderen in hetgenotdergoederen,
welke zi
jin handen hadden (1).
21 v.
L
ente-

Eene grcot'
e weldaad bewees derhalve cApvclo aan het Stleht, door den gunste-

ma
13a4
n1
d ling van wlLxax IV ,den even vredelievenzen alskrl
jgshaften zAx van zràdl,2ie
tevoren roem in de wapenen gezocht,en eerst kort geleden den geesteli
jken staat
nmhels; had,t0tzi
jnen plaatsbekleetlerop tlenUtrechtschen zetelaan te bevelen (2).
1ls zoon van zAx XlI, Heer van Jrkel,.en xRMo.
&kos, de eenige dochter des Gra-

ven o'
rvo van Kleef, uit een der magtigste adelli
jkegeslachten v4n Kolland ontsproten,in de vollekrachtderjeugd,slandvastig en moedig van aard,begaafdmet
een vlug verstand, evenzeer uitstekentle donr lofwaardige zezen als uitgebreide kun-

digbeden, en meer dan gewnon bedreven indeGewijde Schriften,scheen zkx nan
Jrkeldeman tezi
jn,geschilttom hetStielttuitden vervallenstaatoptehefen (3).
Hi
jwertlteJvlgnon,alwaar hj zich bevond, ddor PauscLzxzxs VltotBisschop
&xcEtllrs, Bisschop van J lhano,
205r. Aran Utreeht benoemll, en door den Kardinaal GSlagtrn.

13I2 plegtig ingewi
jd ($. Doch nietvôôr Grasmaand des volgenden jaars kwam hi
j te
Utreeht,'en werd mett
lelevendigstevreugdenntvangen (5). Bj zi
jneintredebeves26v. tigtlehi
jde stadin harealoudevoorregten, en beloofdedie tehandhaven (6). Xet
Er
a
s
n
nv
e
r
p
o
osçlen i
jvertrachtte llij de vervallen zaken van het Stlkht, dat geheelvan
m aand
1343 denaburigeVorsten afhankeli
jltvas,teberstellen,en lostebinnen tweejaren,ontlerscheidenevervreemdesloten(7). Om denschuldenlast4an den staatteverligten,,brak
laj zi
jnehofhcudingop,vertrouwdehetbestuurdesbisdomsaanzi
jnen broederaolzh'
r
,

1345 vanJrkel,HeervanJ&peren,envertrok naarGrenohle,waarhi
jmetminderiosten
en alsambteloosburgerles'
en knnde(8).90ch spoedigriepen devi
jandelt
jkewapenen

(1)v.MlEqls,Cltarterb.m.Roll.D.II.b1.647.
(2)Gsxslvs,Geach.d.f'
/èrgf.KerkïzzNederl.D.II.b1.137.
(3)ZiedePauseli
jkebulle in de Jnalecta van xzTTszxvs, T. Y. p.351; en den brlefvan
GraafwIttEx15*.bi
jv.Mlzals,Charteth.r.Holl.D.1I.b1.634. llEol,p.242.
(4)MzzTpzErs,Analect.T.V.p.319-352. HEDA,p.212. Cron.de Traj.p.350. Derer.
meerderde sEKz,bl. 228.

(5)nz :ERA,p.117. 1lEnA,p.212.
(6)v.xlEals,Charterb.m.Iloll.D.II.bl.678.
(7)nsssu ,p.117. IIEOA,p.212. J.A tEvnls,Chron.Welg.Lib.XK#III.c.7.p.261.
(8)ss nxu ,p.117. IIEDA,p.242. Cron. de Traj.apu4 xzTTnzu ânakct.%.Y.p:3l.
J.w ttvnls,cltron.Belg.Lib.XïYllI.c.11.p.261.

:ES V ADERLISDS.

19t

Tal1WILLEX IV hem naarhetStlehtterug (1). Den dag 0p welken hetbestan; met13
139
54
tlen Hollandschen Graaf,die inmidtlels in Frzealand gesneuveld was, eindigde, bande

.

hi
jaltle StichtscheEdelen en leenmannen,welltedienVorstindentogttegen Utreehts1
la1gtvm.
.
ondersteundhadden. Vele badenom vergiFenis en verwierven die. Zw lnza vanAheoude, 1345
ARE>n van f.
7'
:z:Jé'l:O ,en Eltxsv van 'Ffzlr:zlechter onderwierpen zich niet. Doch in

hetzelfdejaarnog veroverdecnslechttedeBisschop hetslotW ulnen,verwoestte voor
eengrnotgedcelte,deheerll
jkheidlxliaelatein,endwongdenHeervanlbeoudet0ton-

.

.

derwerping(2). Nu tasttehi
jdenHollandschgezindenaanhang derII/>TERLIwG:X,uitde
Lichtenbergers vnnrtgesproten ,binnen Utrechtaan,die na een hardnekkig gevecht,over-

wpnnen en van welkeeenigehonderden uitdestad verdreven werden(3).GlzsBREcn,
r
GU>TER, naarhetschi
jnt,hun hoofd en naamgever,zAx vAx LZEVwE>BERG,HERMA>
#AN DEN RIJN , GROTE GIJSENZOON ,JAN VAN UTENW EERDE y GIJSBREGET ,JAlsz en KLAAS VAN

jkeregering', Tan hun burgerregt
nEx PCTTZ ontzettehi
j mettoestemming derstedeli
en bande hen uit Utreeltt, dewi
jlzi
jmetden Graafvan Kolland zamenge,
spannen
jEdzzlzle', datzich devbisschoppe- 12v.
hadden (4). Hierop plunderde en verbranddehi
ljkegehoorzaamheid onttrolklten had, doch kondehetvooreerstn0gnietao zl
Lou
jngezagma
awna
onderwerpen (5). Er bleek intusschen uit, watuolland van den wakkeren Kerk- 1346
Toogd te wachten had ; en Vrouwe XAROARETHA, bezorgd voor de veiligheid harer 20 $'.

staten,sloot met hem een verdrag voortweejaren (6). De Bisschop besteeddetlezel'
leoim.
rust t0t inwendige verbetering van zi
jn gebied. Hi
j Omringde destad Rhenen met
eenen muur, en kocht het slot Lagâe m et de toebehoorende goederen tcn behoeve

van het St'
Jc/tf. Den Duitschen Ridders, wier verblijf, voorheen buiten de stad
Utreeht,tlo0rGraafwzLrEsxIV verwoestwasgeworden,ruimde hj eene plaatsin op
tlen Sprlngweg nabi
jde St.Jfcrï:ieri,alwaar eene kerk en ltloostergestichtwerd31v.
oogstdat eeuwen lang onder den naam van het D ,
ulteehe # '
?:z> bekend geWee3t is. ma
and

Dedomkerk verfraaidehi
jmeteen altaartereerevan denEvangelistzouxxxss,waarbj
(1)Ziehiervoor,b1.151- 156.
(2)DzISXKA,p.118. Hzoz,p.263. J.A tEvms,cltron.'B elg.Lib. XXYlll.c.15.p..267.
(3)IIEDA,p.243, 252 (p). J.A tEvnls, Chron.Bel
g. Lib.XXIX.c.5.p.269. De wer
-eerder#e :EKA?bl.239. Chron.Tiel. p.319. Verg.hiervnorybl.5l.

(4)Zie den Lanbriefbj :rcnxtlrs ad ugozx, p. 252. v.xlzRls, Charterb. 1,. Iloll.D.II.
b1.703,704,719.

(5)J.A tzvnls,cltron.Bel
g.zïz.XX#lI1.c.16.p.267. DerermeerderdeBlxz,b1.233.
(6)nz BEK:,p.119. J.l tusls,cliron.Bolg.Zïâ.Xïlï.c.1.p.268. Demerraeer#erde
>xz,bl.238.
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lm -'bi
jzi
jnen brbeder,ROXERTvan :ri:l,welkein'eeàeh feldslaglusscheh deLuikenaars
'

1354 en hunnen Bisschop gesneuveldwas, metde uitefstepracht lietbegraven.Doch bovenal

mAakte hi
j zich verdienstelijk, dathi
jOverç
jenel,knameli
jlt het huiste'Feltenhove
metSalland, en het.huiste'Goor metTmente, tloor zj-nen vonrgahgeraan Gelre
verpand,.tègen wldoening van eenen aanzienli
jk-en lospri
js, onder het bisschoppell
jk
bjwind terugbragtv zi
jne'Edelen ensteden'
kwamen hem daarbl
jmethunùe geldmidtlelen te hulp,en hl
jsteldevoor de terugbetaling,de sloten Ilbr&ten Stodtenh'
wrg,
nevenseenig.regtsgebied'
in hetNeder-stçckt,tenontlerpand(1).Door,ditallesechter

.

'
v asde schatkistten eenenm ale uitgeput,en zAx tan Arhet besloot, even als vroeger en

methetzèlfdex
tloel,zich'
naarFrankrù'k tebegeven.HetbestuurdesStir/tf'vertrouwde
hj'in zi
jne afwezigheidaan zesvaogden,denKanonik zwsnu v'
rtaLoo,zA>,Heervan
Kuilenhurg ,uzxoltzm,Heervan Fianen ,en de RidderszAx vAx w ovoxxBERo,qlzsMERT vA> lTElthyrxvulto en zxKon vAx tIcuTE>BERo. Hierop vertrok hp
''naar F erdun en

voortsnaarTo'
wrewaarhi
jingetogenenzuinigleefde.Ondertuslchenkwetendevoogden
aich kwali
jk van hunnepligten;entpen de Bisschop,tegen heteiude sran hetverdrag
1318 met nolldhd tcrug kisr
am , vond hl' hetSticlttmetnieuwe schulden bezwaard (2).
Dit beletle llem evenwel niet, de wap#uen tegen de Hnllanders op te vatten en hun

Eemne'a te ontweldigen (3). Hcrtpg wltxuzx,Verbeiderdergraafschappen Holland
en Zeeland,bragteenc groate krijgsmagtbl
jeen endaagdedes Bisschop, wiensben6 v. den de lanzen van J mntel en lFoerden verwoestten , t0t eenen veldslag tusschen
Herrst-'

. .

lnaandIluelatezn cn JutfJcz' uit. Hieisloeg hi
Jzi
gn legerneder,en lpgde Jutfaa&in
ltolen. Devl
i'andeli
jlteinval'
vàn Glzsith'
r''
van#r/zlà/zpré'rin Tmenteen hetverbran.

,ï:.XXIX.c.5.p.269,270. Dewer-.:zKz,
(1)l1:nA?p.243. J..A tlvols, Chron.Ae:.L
in XATTHAEUS, Jqtalect.T.V.p.360.T.l1.p.670. chron.Tfe/.
b1. 234. Cltl'on. de .
Trai.w
'
,.

ê

.

.'
'

r rterb. 1,.Iloll. D. ll. b1.'721.
/ J. ztEvnls in 1.c.en met lleln
p.3I6, 347. s'.MlERls, .
Cha

Pt
lavwxrs,Hist.Gelr.Zïâ.VlI,p.259verhaalt,datOrert
jssel,doorJAx van .
pgret
çltegen 43000
'

d. D e
pond Tournois aan Gelre verpand, voor 60,000 gouden Geldersche schildena..sgelo)st.wer
*
merm. sEu en hetChron.de Trcp'.in 1.c.spreken van 60,000 gouden realen, we
lke door het
z
a'
4,
,
.
,
a,
,
.
,.
vj
g
- *
,000 gebragt worden. GtAslfs noêmt 16,000 goudtn ni
lyjders, docl,
cltron.zyef-, p.346,op .72
* ,*
.
.

'

op welk '
gezàj'is ohs'onbekfe@h
d.Gesclt.d.
'fe'
lrir
dfkKerk z
zldeNederl.D;lI.hl.143. 'Yolgens
'
. .
de overeenkomstzelve,'bew
di'
b'
egdc*1l
ispti
js49,000p'0nd tmd geld. Zie'
alzllorr.Ged'
e?lJvc. p.1I.
#

f

/x
e

.1)1..XXVI' XïV4jj,au gsj
ua jo

(2)IIEPA,p.213. J.AtEvols, Cltron.Belg.Lib.XXIX.c.7,9.p.270. be rerm..
BrKx,
p

*

l):239.. StrFkilbrs pETax.,fs.anpendlte ad
.à:Kzx,p..141..
.

(3)'Zie.hiervoor, b1...169.,.Bi
j'
.nader'onderzoek, l-gmt het ons'vopr,dat de HollandscllUtrechtyche kri
jg een anderbeloop heeftgehad,dan doorons,op dczoo evengemeldeflaats..
js
voorjesteld. Verg.GtAslts,6edci.d.&A''
0'df.A.iltNedel'l.D.lI.b1.145.

9'
E S Y 1'
9 E R,
'L A'S D S.'
.

dfn v4nhejbisschoppvli
jk huistqGppr,stemdenzAx ran Wz'
à:lt0t'vret): mèt.w1t-13
1ja,4
x-sx,.en donrtuslchenkowst(esHertog:van Brahand,des.Grayen van Rleqf en 4es
.

12y.
Heexn vaa Rqaum.
entjwerpieEn'wapenstilstgnd tot den elfden van Slagtmaand eersl He
rlàtkomentlegesloten (,
1): DeVtceçktiche Kerkyoogd np 4e hamlenruim-hehbvnfle,lrdkmaand
-

. ja4y

*

.

onmidflelli
glt,paarQveri
jknel,pm zich op den Gelderschen Edelmàn.tewreken.
Gzzs:zy'
r, Heermn Bronkltor&t,wastoen hèthxfd vAnhetoud lelll'k.geslacht
van dien naam.,e
'n
N in.hetonverdeelpebezitdieraanzienljke goederen'in de'
vruchtl
burstestreek lagsden rejter'oeverdesJluel.,np welkenhi
j,even alszi
jnevoor-;
zalen, Rl de regten van hethèerhjk gezag uitoefende. Bovenf
dien had zi
jne echtke-'
noote',aan hetjrufeli
jk huisvan.ffl-fvermaagschapt,hem ri
jlteen uitgestrektebe-,
zittingen in Brahand aangébrâgt. Hi
j moetq0k regten op deheerli
jkheidvan Borkvlp gehad,hvbben, en hetbèzitvan Batenbarg,heterfgàed zi
jnermpeder,konde
lyem ,.sedertz(n eenigebwoederin den slag bi
jW alef gesneuveld was,nietontgaanz
'j'ne ridderli
jke waardijheid, zon welalszijnege'
boorteen.ri
jkdom ;versc
'hafteh'em
steetls'eene eerste9 doorgaans de,eerste plaats in 'sHertngs raad ,en onder.deEdelen

welke zich alsvri
jeleenmannen aan den Gèlderschen Yorstverbondenhadden.
,.scheen.
er'geeà te zi
jn, die zich van eenen meerduurzamen en beslk.senden'in'
vloptlop de
a'
lgemeenelandszaken kbn.
'
verzekerd houden (2). W athem bewageù-hebbe.deWapeui
'
nen tegen (
1en BisschoF vgp Utreclttople ntten,,
.iy'onkekér.Xen,m'
eeut,èdathi
j,ip'
verstandhouding stnnd.metKolland (3);'doch'het.isnieta
'terden,
keu,.
datin tlit..
ge-,
.

val, Hertog wlLl'sx ià ceù
wapenstilstand'1, et den Bi'
sschop'zo'u '
beWilligd hebben it
, en,

op hetoogcnblik, dat zj': bon'dgeuoat.lzèr
t''Szïr/
u6.'van eene à'
ndere'zijtle aanv.
iel,enlxm daardeor eene afeidiugbekorgze'.'
% elkede.
stéi
jdkrachtentles'lterkvoogtbverdeelde/
Hoetlit.zi
j,'.
de vil'
pndeli
jkkeden we'
lke v'
Ax.BR
'oaKHwsv ,
'h àetWaptw-dlfcll'pl'
ee
'jde,,
.
werden door den'B'
îsàclfop in het bi
jzonder np'.deïhperli
jkheld Wqrkulo'
gewrokeu.
'
j,'
5:ier landeri
jen '
hi
j'
verwoestte'
, hete.dàrp.m'e'teenige bi
jgelegené '
lïtljse'
.
ù aan'
,de'vlam,)
.

opolferde, cn een grôotin Nof medq#œ rde., YAx Baoa'
Kl.
tjmsTq,: alleen :igtt
bestand tegen 's Bisschops overmagt, wendde zic-h fv 'hulp tatHertog xzlsororfa'
nç
Gelre, welke aan zAx van Wri:l den vrede opzeide en m et Ilblland dat verbond
m fn,

van onderlinge bescherming aanging , waarin tevens de beide staten het

zag

over het Utrechtsche bisdom ontler elkanderverdeelden,en wederzi
jdsbeloofd werd,s3
jt
A''
;

r

-.'
S t +

:>

$,x

. vx

'

(1)J.z.ru-llB, Clttk
on.Belz.Lib.XXIX. c. 9. p.270. 11Eox, p.241. De tlarmecv-ddrdd
#*'
. l%v.

:

.
A

P

*

ê
.

...

*

id

')
;

j

:

j '
*

.

:KK1A.-,*bl.21w0.,.
v.vMlsl
us, Charters.r
.110*1
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1339-- dat Gtlrein het B oven-stzeltt,en Ilolland in het N eder-stzeht zonder mededin1354

gerzoude bljven (1). In dezen hagcheljken toestand,verloordebedreigtleKerkvoogtl
denmoed niet. Terstondwenddehi
jzich totdieEtlelen,zi
jneleenmannen,aangene
zi
jde desIleeela, welke, hetzl
j door leenpligtoferkenning van landshoogheitlaan
den Gelderschen of den Hollandschen Vorstverbonden , gewoon waren ,dengenen te

ondersteunen van wien zi
j zich het meeste voordeelofderi
jkstebelooningbeloven
konden. Hi
j vontlkrachtigen steun in zwzozh,Heervan Fvort't,uiteenderoutlste
en aanzienli
jkste geslachten van Ooerl
j-eeelgesproten, in den Heervan def'
Mïzlder,
cn in FREOERIK van defdl.d nfvan Sdàdrezl,wien hi
jonderden titel:anStadhouder, de bescherming van Salland, Tmente en tle heerli
jkheitlDzepenltelm tegen
vreemd geweld aanbeval. Xen vinzt geene bjzonderheden van dezen krl
qg opgeteekend,welke,naardewi
jze van oorlogvoeren in dien ti
jd,hoofdzakell
jk in hetbelegeren van sloten, hetplunderen en verbrant
len van dorpen , het verwoesten van lan-

8 V.derijen enin hethefen van brandschattingen zalbestaan hebben. Slechtsweetmen,
LOuW-dat deHeer van Koornt kortna de'
vredebreuk ,hethuis te Keppelaan den Ouden
maand

1319 II&@el,ten behoevedesBisschopsbelegerde (2).
E&-en als in het Boven-stfc/tl tegen de Gelderschen , trachtte z&x van W rà:î zich

in het Neder-stznht tegen de Hbllapderste sterken. Uitdien hoofdesloothijeen
verdrag met zAx van Avflàzl:?zrg', Heer van W oudenberg , welke hem vlerduizentl

12v pond zoude voorschieten, eh wién hi
j de'bewaring van hetslotStoutenhurg en het
Z
omer-schout-ambaèhtvan Eemland opdroeg (3). Hieroptrok ht
j zl
jnemagtbi
jeen en viel
maand.i
.

n K olland. Ol
zddlzlcfdr werd stormenderhand door hem ingenomen , geplunderd en
verbrand. De zege was echter m et bloed gekocht. Vele Stichtsche Edelen cn aan-

zienli
jke.burgersvan Utreeht, onder anderetweebroedersuithetgeslachtvan xzlcuTzsvzlto, waren gesneuveld. Xet n0g meer geluk bestreed hi
j de Hollanders in
een hevig en la'ngdurig gevecht nabl
j Schoonhoven, veroverde achttien banieren,
maaktezich meestervan een ri
jken buit,en voerdedeRiddersoxzsBzR'
rnan Zcwgdv
vak H>:IVBERT van Zïder:ld en KoExttAhn van Oozlerotl'k nevenseen grootgetal

(1)J.x txvms,Chron.Belg.Zïà.XXIX.c.9,10.p.271. Hxoz,p.243. Devermeerderk
:EKA,b1. 240. P0wTAlrs, Ilist. Gelr.Lib.Vll.p.259. v.xIERIs, Cltarterb.r.11011.b.lI.
b1.755. NIDOFF, Gedenkm.D.lI:oork.bl.36. Hiervoor,bl.171.

(2)J.Aszals, Cltron.Bel
g.Zï:.XXIX. c.10. p.271. HEpz, p.243,244. be rer-edr.
derde :EKA, bl.210. H.sRrMiwl, Ae: Transisal. p. 121. Po,rzsts, Ilht. 6clr. Lib.VII.
P.259. sxznolœ,Gedenkw.D.lI.bl.XXXI- XXXIV.

(3)v.xzlmls,cicrferà.r.H011.D.II.b1.759.

9E8 Y IDER LANDK
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gewapenden,a1skri
jgsgevangenen metzich (12. Xetverhaasteschredenwashi
jvoort-11
335
94
gerukt, want op den dag van het gevecht,slootHertog w zLLEx te Rotterdam eenver% ndmetdeEdelen en steden van Z'
uid-llolland om de grenzen aan den kantvan 1J&-

#e&z:ïzl,tegcn demagtdesBisschopstebeschermen (2). Devl
jandell
jkheden werden 24v.
spoedig wcderdoor eenbestand t0tSl
oogstXaartenstlag van hetvolgendejaargeschorst(3).ma
and
De Bisschnp laadinsgell
jkseen vredesverdrag metden Hertpgvan Gelre aangegaan. 1349
Toen dewapenen nedergelegd waren, eischte de Heervan Foor&t vi
jfduizend oude
.

.

Khilden voor de kosten van het beleg van het huis te K eppel, en FRZII>IRIK van
Ilekeren twee en veertig duizend twee honderd schilden t0t schadeloosstelling van

hetgeen hi
j in den Gelderschen kri
jg, ten behoeve van het Stlehthad opgeofertl.
Deze laatsteschuldvorderingwerd in hetvolgendejaarmetnogdertienduizendschilden
verhoogd,welltevAxHExEltzx begeerdevoorhetbeteugelen en afweren dervi
jandeli
jkh
n van eenige Xunstersche Edelen en Ridders, die met eene magt van ruiters en
, ede

voetkvechten hetbisschoppeljk gebied inOverk
jnnelTerwoesthadden. JAw van âràel,
niet in staat deze verbazende schuld te voldoen, m oest aan FREnERIK van ffdier:zl
geheel Salland en Tmente in pandschap afstaan , zoodathi
jin Overi
@pnelnietsdan
K ollenhoven voor zich overhield. Doch ook dit edeelte eischten de zcs voogden ,

welke lli
j,ti
jdenszi
jn verbljfin Frankrêjk,overhetStgkltthad aangesteld,totv01doeningvan opgeschoten gelden. Daarenboven begeerden zi
jhetbisdom aan dezezi
jde
desIJe&el& totonderpand,en dertigjarenlanghetbestuurvan lletStçehttegeneene
jaarli
jlksclze uitkeering s'an tweeduizend pond. Verontwaardigd overzulk eenenvoorslag , welke niets minder bedoelde dan hun het gebeele bewind in handen te stellen ,
ontzette hen de Kerkvopgd van hun ambt, en droeg het algemeen bestuurdes bisdoms

aan den kanonik OERARO vAx vEEx op. Hi
jzelfznowelte einde raad alste einde
geld ,begafzich , door slechtszes ruiters vergezeld, naar R ome, om daar af te wach-

ten,watdeti
jtlbaren znufle (1).
Inmifldels was een bestand tusschen het Stieht en wRxorn, Heer van Ileaelateg'n ,
een oproerig leenman desbisdoms,geëindi
gd (59. DeXaarschalk van hetStieltttoog
#'

(1)J.Az-Evols, Chron.Belg.Z4.XXIX. c.12.p.272. HEDI,p.244. Derermeerderde
SEKA,b1.,241. Srrn xors F>rTltrs in Jppendice ad sxKzx,p.141. Chron.Tiel.p.352.

(2)v.xl>rlls,Charterh.m.Holl.D.1l.b1.761.
(3)J.z.tzvpls,Chron.Bel
g.Zïâ.XXIX.c.12.p.272. Derermeerd.sEKz,bl.241.
(4)J. A.tEvols, Chron. Belg.Zz'
:.XXIX.c.10,13.p.271,273. HEDA;p.2I4,dewel'meerd.IIEKA,b1.210,242- 244. 11.sarxlxl A cd Transis.p.124. NIJIIOI?F, Gedenkw. tfff de

Wezc/l.m.Gelderl.D.lI. bl.XXXIV.

(5)J.A.tEvnls,Chron.Belg.ZCâ.XXIX.c.15.p.273.Verg.v.Mlxllls,c/llrferâ.?.Iloll.
D.1I.b1.725.
1l. DEEL. 2 sTrx.
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1339- zeswegevoorlxhnelstezn en dwong,.
na eene 'zware belegering van vi
jfweken, de
1354 stad en haren heerzich we(1eraan hetbisdoi to onderwerpen (1). De zesmannen
ofdwingelantlen,geli
jltzi
jeldersgenqemd worden,en dievroegert0tvoogden waren
aangesteld, hapden zich ond,
ertusschen van het grootste gedeelte des Stlehta meester

gemaakt,en ditnoodzaalktedehoogegeesteli
jltheid van Utreoht,tlenBisschopuitRome
terug te ontbieden. De Kerkvoogd trofbj zjneterugkomstzl
qn gebiedintreurigertoe.

stand aan,dan hi
jhetyerlaten had,en meteen verhoogden schuldenlastbezwaard(2).
DeHeervan lk
heelstezn waswedertegen hem in dewapenen getreden,hi
jzelfvond
nergensondersteuning en zag zich bi
jna van alle onderdanen zoowelalsvan vrienden,
ja,van zi
jneeigenbetrekkingenverlaten (3). Hi
jbezweekdaarom niet,maarzochten
15 vanvontl den besten steun in zichzelven. Na het sluiten van een vredesverdrag met # p&
Bloeim .

.

lagl land,waarin echterdeHeervanlkh&elntein nietbegrepen werd(1),maakte hi
Jzich
met vreemtle hulp meester van het slot F redeatezn nf W oerntezn , hetgeen ltort

daarnadoordeovprgavevanhetkasteelBeverwaard gevolgd werd. Ntzbeslootbi
j,de
zes dwingelanden totrede te brengen,en bevncht hen met eenen moed temerkwaardi-

er,dewi
jlhi
jbi
jzi
jne eigeneonderdanen geenemedewerkingvontl,maarallesmet
13a vreemden moest uitvoeren. D00r tusschenspraak der kapittelen en van de stad Utreeht

werd eindeli
jlt bepaald ))dat hun een gedeelte der voorgeschoten gelden zont
ler
rente zou teruggegeven worden, waartegen zj den Bisschop eenigeplaatsen moesten
afstaan.'' Allen bewilligden hierin behalve zw zonh v'
rzhlzoo , welke het slot te
Eemhruggeniet wiltle overgevcn (5).
24 van De Bisschop, die zich ook met MAROARETHA van K enegoumen en hare aanhangers
llooim.

.

verzoende (6),liet geene gelegenheid voorbi
lgaan,om zi
jn gezag uitte breiden en
s
t
e
r
10 vanzich te laten geltlen. Hi
jverbood hetopwerpen van kten of vestingen aan deze
Ilerfst-zi
jtle des1I&&el@,)om teverhoeden en testuiten alzulken onraad, last en oprlogcn ,
nzaand.

(1)J.xtEvnls,Cltron.Belg.Lib.XXIX.c.15. ll1mA,p.244. Dererm.:SKA,bl.244.
(2)J.w tsvols,Lib.XXX.c.2 zegt,datJzNran Hrâeldenecrstcn van llerfstmaand 1351in
Utrecht terugkwam. Uit bricven bj vzxMI>mI:,Cltarterb.r.Roll.D.lI. b1.791-705, moct
men echterbesluiten,dathi
j reedsinBloeimaand wasteruggekeerd.
(3)J.AI-zvnls,Chron.Belg.Lib.XXX.c.2.p.277.IIEEI,p.211.De verm.SEK:,bl.216.
(4)v.MlEals,Cltarterb.r.11011.D.lI.b1.791 795.
(5)J.AIEyols,Cltron.Belg.Zf'
:.XXX.c.2. HEPA,p.2IIj215.Dererm.sgKzjb1.21.
Chron.Tiel...p.3*58.
-

k6)v,lllgllls,Charterb.e.Iloll.Dj11.b1.810-813. Yerg.lliervoorb1.190.
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A
yelke voormaals daaruitontsproten (1).'' Stormenderhand bemagtigde hl
j, na een1j3ag
39:ha .
rdnekkig beleg van zeventien weken, het slot kKoudenherg , hetwelk door t
len
zoon van den vorigen eigenaar, die het aan olzsnllyicn'
r van z lcpl
zd:verltocht had ,

in 2en nachtoverrnmpeld wasgeworden,en slechtte hcttotden grond. Middelerwi
jl
had dq Maarschalk van het stg-eltt,het slot Ituweel, welks bezetting de omliggende
dorpen door gedurige invallen verontrustte, met geweld onder het beheer desBisschops
gebragt. Daarentegen roofden en brandden zAx , Heer van Kuilenhurg en oxzsBRECHT van Fïcn:s uit de sloten Kuilenburg, Fïcndzl, Goreel en M arkenJvrg , in hetbisschoppel
i
jltgebied; en met hen vereenigde zich welzra zw Eoxh ,

jnestrgdmagtbi
jeen en rukte
BurggraafvanMontfoort.JAxran Jrkelbragtnu alzi
voorhetslotMont
foort, hetwell
t uiteen gr00t Storm gevaarte Z00 heYig besphoten 13 v.
werd , dat de Burggraaf zich ten laatste gedwongen zag, nm vrede en genade teBloeim
1353

smeeken, welke hem tegen eene aanzienljkesom gelds en onder belofte van trouw

aan den Bisschop ,verleend werden. Na eenen zegepralenden intogtte Utreeh,t, trolt
de overwinnaar voor het huis M arkenburg dat negen weken uit verschillende werktuigen zwaar beschoten en tnen stormenderhand werd ingenomen. De bezetting werd
,

deels gevangen gemaakt, deels over de lkling gejaagd,en deburg geslecht. Kort
daarna zond deBisschop zi
jn Xaarschalk metveelwapentuursnaarhetsterkeroofslot
Kolenatezn) de burgzaten gaven zich spoedig over onder behoud van li
jf en
goed, en het slotwerd met den grond geli
jk gemaakt. Hetzelfde l0t onderging
hetvolgendejaarhethuiste Goreel,waarvan zich de Bisschop metgeweld meester
paakte. Hetwerd echter GlzsvREcu'
r van Ffczl:zl vergund, demuren weder op te 1354

halen,nadathi
jmetden Bisschop,welketoen hetslotNzeveld belegerde,eenen zoen
getrofl'
en had. Hierdoor de handen meer ruim gekregen hebbende, ontzegde zAx van
J rkel den vrede aan zw znEh UTERLOO j welke steeds de OVOrP VO V;n E emhrugge
weigerde. Door tusschenspraak der steden Utreeht en Xmerefoortj Werd hem
echter deze sterkte in handen gesteld onder voorwaarde , dat de bewaring van het
slot nimmer anders dan aan ee'
n burger van Utreeht wierd toevertrauwd, opdat

de stad of het Stzeht er geen leed uitz0u geschieden. Het slot K redelant, nnder
zAx van D ï- z aan. Ilolland verpand, werd door hem vnor zevenduizend pnnd van
den Ridder rx-oals van den Boekhoret, den Rentmeester van X.
&ROARZTUA van

Kenegouwen,ingelost(2). Uiteenen wapenstilstand metde stad Stavoren voorden
(1)v.MlzRls,Ckarterb..m.Iloll.D.ll.bl.813.
(2)J.A.tzypls,'
Cltvon..Belg.Zz3.XXX.t.3,4,5.p.277-279. l'IEDA,p.245. D e rerza.
:uA, bl.2I6,247. Chron. Tiel. p.358,359. v.xlzllls, &/l4rle'':.r.Roll. D.l1. b1.817.
Verg.hierveerbl.65.
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94 ti
jtl van twee jaren gesloten, bljkt, dathj 00k met de Friezen overhoop gelegen'
heeft;doch van dezen kri
jg wordteldersgeenemelding gemaak-t(1).
Z0ozag dan zkx van ayrà:lbinnen een ti
jdsverloop van driejaren,zi
jnevoornaamste schuldeischers tevreden gesteld, de sloten , welke bemagtigd of verpand waren , 0n-

derzi
jngebied teruggebragt,en zi
jne meestevi
janden overwonnen ofbeteugeld.Even
werkzaam in vrede als in den krijg, trachttehi
jthansmetrusteloozen i
jverhetzoe
langgeteisterde Stzehtwedert0tden vorigen blpeien onafhankeli
jkheitloptevoeren.
Hi
jlosteden0guitstaandestaatsschuldenmeteigeneopoieringaf,hersteldeenverfraaide
deverwoestelterken , even alssommige kloosterseninhetbjzonderdeUtrechtscheDomkerk;en zelfbeminnaarderletteren enschri
jvervan verschillende werken,voorzaghi
j
kerlken en kloostersvan aanzienljke boekeri
jen t0tbevardering van wetenschappelt
ëke
en verstantleli
jkebeschaving, welkehem naaan hetharte ging en waardoorhi
j zich
van demeestezi
jnerti
jd-en ambtgenooten gelukkigonderscheidde. Vrienden en welgezinde onderdanen vonden in hem eenen edelm oetligen beschermer, booswichten en
oproermakers eenen gestrengen en onomkoopbaren regter, de behoeftigen eenen edelm oedigen weldoener, godsyrucht en deugd eenen i
jverigen beoefenaar(2).

GELOERLAND. HetStgkâtwasnu van alle afhankeljkheidaan Ilolland en Gelro
ontslagen.Ditlaatste gewesthad ondertusschen eenenmeeraanzienli
jkenrang onder de
Nederlandschc Staten verworven. Hetwas door Keizer Lonsw xzK IV , op verzoek en

inbjzl
jn van Koning EbvAhoIIIvan Engeland, tergunstevan Graafaxlxovo 11op
den Ri
jksdag te Frankfort met de grootste plegtigheid, onder toestemming tler
L1
9v. zesKeurvorsten,t0t een hertogdom verheven (3). Gelre was heteerste voorbceld,
enteNRiang. natlerhantl door de Keizers meermalen gevolgd, dat enkele graafschappen en stam1339 cederen t0t dien rang verhoogd werden, welke voorheen slechts aan uitgestrek-te

gewesten,alsBek
jerensSakeen,Zmaben,Frankenland,Lotharzngen,wasverleend
geworden. Xet den verhevener titelstegen de Graven niet alleen in aanzien, maar'

cnk aanmerkeli
jk in magt, en verkregen nieuweregten ofwerden in de oude nader
bevestigd (1). Rzllovo verwierf voor zich en zijne opvolgershetvoorregt, bj de'
plegtigheid der krooning de kroon den Keizer vooruit te dragen , en hem op de

Rijks-of openbareHofdagen hetkeizerli
jk gewaad om te hangen. Hethouden van

(1)Cltarterb.m.Friesl.D.1.bl.211. Verg.B.szpzltps,Fr.Jaarh.D.111.bl.411,412.
(2)HEpz,p.245. Srlp
rRllrs'Exavsin Jppendicead :ZKàM,p.141.
(3)Zieden verhefnngsbriefbj v.spAsx,lnl.t.d.Sïdf.m.Gelderl. D.II. Cqdex D:>l- .
p,96 -190. Yerg.hiervnorbl.109.

(I)y,spzx:jInI.f:d.Sùl.m.Gelderl.D.II.b1.251-256. Hist.m.Gelderl.D.1.bl,512.
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-degewoneMiererfeli
jkeambtenaren derRi
jksvorsten, een Hofmeester (grostl',llaar- 13139
354

schalk, Kamerling en Schenker, het regt van gouden en zilveren munt te slaan , naar

de waartli
jen hetgewigtvan Keulen, Wrclcpd en Ilolland, en hetbezit.an het
Rk
jkœwald werden hem en zi
jnenwettigen nakomelingen vergund (1). Xen vintlt het
opmerkeli
jk,datdoordeverheëngvan Getret0teen hertogdom ,de titelvan Graaf
van Zutphen niet metdien van Teoterhand, de F:& =: ofvan andere landen verdween , wiey vereeniging dat hertogdom vormde van hetwelk Zutplten daarenboven

alti
jd een der kwartieren uitmaakte. De reden daarvan wnrdthierin gevonden, dat
Zutphen geen leen- maar een erfgoed zi
jnde, de Geldersche Hertogen een onderscheid hebben willen maken tusschen hunnen eigendom en de gewesten, welke zi
j
van den Keizerhielden. Na RzlxovoIIIzt
jn zj én metGelreén metZutphen verli
jd
eworzen (2).
Twee dagen naditui
tstekend gunstbewi
js desKeizers,ontving de nieuwe Hertog,
tcgen veertig duizentl mark zilver, Frzenland tusschen hetF lze en de Zcàtodr',
21v.
uitgenomen hetgedeelte dat aan Kolland behoorde, in pandschap van hetRjk (3).Le
nteHi
jverkreeg alzoo meerdan hetstadhouderschap overf
litgewest, weleer aan zjnenm aand
1339
vader opgedragen (1). Doch evenmin als deze, heeft hl
j zich opitvan dat land
meester gemaakt, en alzoo de pandpenningen, indien zj werkeli
jk betaald zi
jn,
vruchteloos verspild (5). Voordeeliger was hem 'sKeizers vergunning, bl
j eenen
vroegeren brief verleend, dat hi
j Joden in zi
jne stezen en burgen mngtopnemen,
hten wnnen en van hen de gewone diensten eischen (6). Immersvnor dezebescher.
ming lieten zich de Hertogen nietal
leen jaargelden betalen, maar zi
j genoten 00k
eenige voordeelen van s
chuldbrieven aan Joden gegeven (7).

(1)Zieden verheëngsbriefin den codemDt,ld-. bi
j vzx s'zu ,Inl.t.d.Sfdf.p. Geldert.
D.lI. b1. 96. AV. v. topw, Geld. Placaatb. D.1.b1.2. Pownwrs, Ilist.Gelr. Zïâ.Y111.
p.228. v.szxcurzsnoasT, Geld.Gesch. B. V1I. b1.127. v. xlzRls) charterb. m. Iloll. D.If.
bl.616. Verg.v.spzzx,Sïdf.r.Gelderl.D.1.bl.513,514.

(2)v.spzzs,Inl.t.d.Sùf.m.Gelderl.D.l1.bl.256-258. #ïdf.m.Gelderl.D.1.b1.J14.
(3)Posezwts, Rht.Gelr.Z:3.VlI.p.229. v.)IlEaTs#Câatterh...#:11.D.ll.bl.616.
Chartet'
b.r.Friesl.D.1.bl.197.NIJHOIT, Gedenkw.vïfdeJedcâ.m.Geldert.D.1.oork.b1.399.

(4)ZieJlgem.Gedcâ.d.Taderl.D.II.St.1.bl.418. Verg.hiervnorbl.104.
(5)%.spuxjHht.m.Gelderl.D.1.b1.518.
(ç).Zie dea brlef van den 15 van Lentemaand 1119, b1
j Alaok:, cedenk..v,-lde Ge,tA.
T.Gelderl.D.1. Oork.bl.397.5o.349.

(7)v.svzz:,Rist.p.Gelderl.D.1.b1.518.
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- Xttverhoogdep .
jverbeweesnu Rzzxoro aan zi
jnenbeau
- nstice
- r,Koning EnvAltollI
van Engeland,gewigtigediensten t0tvoortzettingvanden krl
jg tegenFrankrl
jk (1).
Xeerdan tweeen vi
jftig duizendFlorentl
jnscheguldensbragthi
jten behoeve van dien
21v. Vorstbi
jeen, velke hem daarvoorboven den borgtogtvan een grnntaantalEngelsche
oogst- Grooten , beloofde, zesRi
dders als gi
jzelaarsnaarNùmegen te zullen zenden (2).
ma
13z
3n9tlEenemaand later zeide hj den Koning van Frankrl
j'k de hultle op van aldeleenen,die hi
j van hem hield,en zwoerden Koningvan Engeland getrouwheid,waarvoor hl
j cen jaargeld van duizend pond sterling ontving (3). Steedsverschafte hi
j
den Vorstnieuwengeldeli
jken onderstand,en zorAlto verbond nietalleen zi
jne eigene
roerende en onrnerende goederen, maaro0k die zi
jner onderdanen, voor de kosten
donrden Hertog totbèvordering zi
jnèrbelangen aangewend (1). Zoo rasdeA'eldtogt,
nalangdurigeonderhandelingen, eindeljk met het beleg van Kamerg
jk, datin de
.

.

.

magt der Franschen geraaktwas, zou geopend worden, gordde RElxovo hetslagzwaard

aan. Hi
j voerdehet bevelnverde voorhoede van EovAhnsstri
jdmagt, dieuitveertig
duizend man bestond. Elders # reeds deuitslag van dezen togt, welke t0t niets
13lp beslissendsleidde, gemeldgeworden (5). Ongetwi
jfeld heeftItElxoro aan de verdere
kri
jgsverrigtingen deelgenomen (6). Hetltosttehem intusschen.veelmoeite, van den
Bl
3o1eivm.
.Kn
nin:
de terugbetaling zi
jner kosten teerlangen, en hl
jverbond z
ich deswegemet
:
,
den Herlogvan Brahand, om elkantler daarin te ondersteqnen (1:. Niettemin was
hi
j een van EllvwRl)s afgezantcn bi
jhetsluiten van een bestandmetFrankrç
jk, en
alv. een van 'sKoningsgemagtig4en bi
jdeonderhandelingenovereen verzragvanvrefle(8).
B'
l
o
e
i
m.
Esuaso
was
i
nmi
ddel
s
naa
r
E
nge
land terug gekeerd Yruchtelooshad hi
1311
jschatten
verspild, om hetFransche ri
jlt, waarvan hi
j zich reeds den Koningstitelhadaange.

.

matigd , aan zich te onderwerpen, en was alleen aan RElxoro, behalve meer dan dui-

(1)Verg.Liervoorb1.105-109.
(2)NIJSOFF,Gedenkm.vïldeJcdcâ.m.Gelderl.D.lI.Oork.b1.399.N0.351.
(3)RlzMER,Act.pvf/.Zngl. p.51 en 111,aangehaald door v.spzzy,Hht.v. Gelderl.D.1.
b1.520.

(4)NIJHOF,,Gedenkw.vv-fde Ge4c/l.r.Gelderl.D.1.Oork.5e.359,360,361,362.
(5)Ziehiervoor,bl.148,149. Yerg.v.spzEw,#z'
df.m.Gelderl.D.1.L1.520.
(6)Vergeli
jk hiervoor,b1.149 151. PowTzzrs,Ilist.Gelr.Zïâ.Vllkp.230-'232. v.sl/
lc.
nTExutlasT,Geld. Gesch.B.VlI.b1.127 129.

(7)NIJIOr:,Gedenkm.vïlde Gesch.t,.Gelderl.D.1.oork.5o.366.b1.418.
(8)v.Mlzllls, Cltarterb. m. Holl. D.lI.L1.651- Yerg.v.spzEx, S/f.r.G*ldert.I).1.
Ll.522,523.
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zend balen wol, diehi
jhem op zi
jnekosten in Flaanàete'n moestlevere:, honderd13394
en tien duizendFlorenti
jnschegoudguldensschvldig gebleven, welkehi
j in driett
jd- 1135
0 v.
perken beloofde af'te lossen (1). RElxorp nam geen deel in den oorlog over de op-AFjn.

volging ia het hertogdqm Bretagne,'in welken beide rlxzlps .
en tb'
rAan zich meng- maand
d
1341

en (2). Uit Rome werd ht
j echterernstig vermaand, om tot hetsluiten van eenen z v.
vrede tusschen de Koningen van Frankrù'k en'
Engeland, naarvermogen mede temBl
oeid
aan
werken (3). In dertienhonderd drie en veertig werd een bestand voor tweejaren 1342
getroFen.
Na het vertrek

derEngelschen uitdeNederlanden,keerdeRzxxoup in zi
jne staten
terug. Hetschjnt, dat hi
j zich voortaan slechtsmethetbeheer zi
jner eigenezaken
bemoeid, en binnen- en buitenlands den vrede bewaard heeft. Vele goederen werden
hem , deels vri
jwillig, deelsgcdwongen,in leen opgedragen en door hem weder als
zoodanig uitgegeven (1). Door aankoop van het hoog en laag gerigt te F elp en het

halve gerigt te Ooaterheek, bragt hj waarschi
jnll
jk de geheeleKelume onderzi
jn
regtsgebied(5) Destadnevenshethoog en laag gerigtvan Kuilenhurg ,warenreeds
Yroeger onder hem een leen van Gelre geworden , hetgeen te voren het slot alleen

geweest was (6). Kort daarna hechtte hi
j Tlel, Zcndofjk en Kermaarden voor
altt
jtlaan Gelre(7). Grolen Loeltem werden,naarmen wil,doorhem bem'uurd(8). 1 v.
HerfstZekeris het, dathi
j het dorp Kenlo toteene stad verhief en den inwoners verschei-ma
and
1343
denevrjheden en voorregten verleende (9).
Niet lang daarna overleed h1
j plotseling te Jrnltem in eenen ouderdom van
(1)NzzdorF,Gedenkw..ï1deGesck.r.Gelderl.D.1.Oork.No.379.b1.427.
(2)v.spwEx,sz'
çf.r.Gelderl.D.1.bl523.
.
(3)NIJSOFF,Gedenkm.vïfdeGesch.r.Gelderl.D.1.Oork No.392.bl.441.
(4)Zieonderscheidene brieven bi
j wlzuore, Gedenkw.vïfde Gesclt.r.Gelderl. D.1.Oork.
b1.402- 450. Verg.v.sl
uEx,Ilist.p.Gelderl.D.1.b1.525- 530.

(5)NIJIOFF,Gedenkm.vïfde Gesclt. r.Gelderl. D.1. Oork. bl.434.5o.384 en 385.
spu x, Ilisf. r. Gelderl. D.1.bl.528 . 529.

(6)Zieden briervandcn31v.oogstmaand 1339 bi
jwIJHOFF,Gedenkm.t4ïfde Gedc/l.r.Gelderl.D.1. Oork.bl.402. No. 352.

(7)Zieden briel-vanden 10 v-llerfstmaand 1339 bi
jwIJIIoFr,Gedenkw..D..t.Oork.bl.403.
No. 353. Verg.hiervoor b1.103, 145.

(8)v.stlcnTExuoasT,Geld.Gesclt.B.Yl1.bl.129.
(9)NXJIOFF, Gedenkw.'
Mg
'fde Gcdc/l.r.Gelderl.D.1. Oovk.No.494. bl.450. PoyTzyrs
Iltàt. Gelr.Z,'
â.Y1I.p.24
'0,241.

208

A LG EX E ENE G ESCH IE D ES IS

*

,

1339- naauwli
jks acht en veertig jaren. Sommigen melden, dat hi
j na het aanhooren
1354 d
.
12v ermis, schieli
gk van ztjne zitplaatsopstaande, vielen den halsbrak; en hetligtwl
jn-geloof heeû er bi
jgevoegd, dat hem dit ongeluk.door zi
jne zuster KlzARlssE te
m'Bnd # l
1313 eu en vnorspeld was,dewi
jlhi
jzjnen vaderin hechtenisgehouden had. Zi
jn li
jk
werd te Gravendaal ofNzeuw-Kloonter met treurige praal ter aarde besteld (1).
Nevensvier dochters, uitzi
jn eerste huweli
jk ontsproten, liethi
jtweemintlerjarige
zonen , sElxoco en aoc x
Rn, achter, vanwelkedeoudstehem opvolgde (2). Hunne
moederEl-EoxohA van Engeland, zi
jne tweede echtgenoote, ontving a1s HertoginW eduwe (le Felwme t0tli
jftogt. RElxoro had zich van deze vrouw, wellke men
van melaatschheidbeschuldigde,in zl
jnelaatstelevensjaren verwi
jderdVlei
jersen onrblazqrs.
waren hieraan schuld; naaranderen eclzter, z0u hetniette
verwonderen zi
gn, indien eenejeugdige schoone den Hertog beterbevallen had, dan
tle Engelsche Prinses, wellte gansch nietbevallig moetgeweest zi
jn. H0e ditzi
j,
deze verwi
jdering gaf aanleiding tot een even zonderling als tre/end tooneel. De
Hertogin, die den 'meesten ti
jd op Rozendaal doorbragt, hetwelk zi
j aanmerltell
ql
k vergroot en verfraaid heeft, trad op zekeren dag,terwi
jl Rzlxoun meteen
luisterri
jk gezelschap teNkjmegen aan tafelzat, de eetzaalbinnen. Zi
jwas slechts
in een sjn zi
jden heid gelkleed, waar over een mantel hing, en hieltlaan ellte
hantl een van hare zonen. Binnentredendewierp zi
j terstond den mantel af, ontbloottehetgeheele bovenll
jf,enin tranen losbarstende,wendde zj zichweemoedig tot
denHertogmetdezewoorden:))0,ml
jn geliefdeHeer,iksmeek u,onderzoekdeziekte
.

.

-

g

'

))<an welke ik z0o nnregtvaardig beschuldigd word, wantik ben a1s andere vrouwen,

))en,Gode zi
jdank,zonderligchaamsgebrelten. Zie hier uwe tweezonen,sterlten
))gezond. D00rGodshulp en genade zouden erwelmeerzi
jn,warezulksdoortm'e
))schuldnietverhinderd. Xogeli
jk komt eens de li
jd, datGelrennzescheiding be))treurt, wanneer men geen Vorst uit ons bloed meer hebben zal.'' Xen hecft0Pgenaerkt, dathun bei
der zonen kinderloosoverleden zi
jn en niet2an ongeveerhonna
de
ze
ont
moe
t
i
ng
,
e
en
zn
on
i
n
he
t
hui
s
van Gelre geboren werd. De
t
lerd jaar
Hertog , verhaalt men, van Elz
Eowohx'szuivcrheid overtuigd, wertloverzi
jneligtgeIoovigheid van schaamt
e en droefheid vervuld;doch overleefdeditvoorvalnietlang(3).

(1)Powrzlrs,Hht.Gelr.Zï:.YII.p.242. Chron.Tiel.p.310.StlcnTEwnoRsT,Geld.Ge&ch.
B.VII.b1.130. v.slixw,Rist.m. Gelderl. D.1. bl.530. Nlzlol'r, Gedenkm. '
lfïl de Gesclt,
w.Gelderl.D.1I.bl.V.

jvà!
(2)Een uitvoerig berigtoverdenabljvcndedochtersvan SertegRElxoroll,vindtmen bi
spux,Inl.t.d.#z:f.m.Gelderl. D.II.b1.258- 264. Beknoptbi
jwIJIIorF, Gedenklv.vïldt
Gesch.m.Gelderl.D.II.b1.V1.

j vz> splzx,Ibst.r.Gelderl.D.1.L1.536(30),
j3)AevldcleKronyk,bl.255,aangehaald bi

j'
t
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1
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Rxlxorn 11 wordtalseen regtvaardig, dapper,milddadig en prachtlievend Yorstbe-1339-

schreven. Be norlogen in welkehj zich wikkelde, hetzj om zjn'eigen gebied te
beschermen, of om zi
jnebondgenooten teondersteunen,bewi
jzen,dathi
jdenkri
jg
niet schuwde, hcewel hl
j meervredeminnend dan oorlogzuchtig wasen gaarne zi
jne
geschillen aan de uitspraaltvan onparti
jdigescheizsregtersonderwierp. Xetvastehantl
had hi
j de teugelsvanhetbewind, eerstalszoon #4' Graven van Gelre,toen als
Graafen eindeli
jk alsHertogvierentwintigjarengevoerd enzi
jnbestuur,inveleopzigten , weldadig voor Gelre gemaakt.Door het aannemen van buitenlandscheleenmannen

had hi
j de grenzen verzekerd,wellte doorhetaankoopen van goederen onderhem
vcardeelig waren uitgebreid. Hijhad znowelzi
jn gezagalsdeinwendigerustvan den
staat bevorderd, dpor dieonalankeli
jke Heeren,welken0g verschillendedeelen van
zi
jn gebied gescheiden hielden,doorleen-en dienstmanlchap aan zich teverbinden,
en diegenen te beteugelen , welke, om staatkundigen invloed te verwerven , zich in

de geschillen met zi
jnen vader, tegenhem verklaardhadden. Schoon oppermagtig,
versmaadde hj bj de behandeling van de algemeene zaken deslands,denraad der
aanzienljkste Edelen niet,en raadpleegdezelfsmetdesteden,wiervri
jheden hijeerbiedigde en bekrachtigde,.wanneer het bl
jzonder hare belangen gold. D0oreigen
voorbeeld bevorderde hj hetontslaan dereigenhoorigen,schonk den plattelandbewoners, tetdien tijd de prooieenerwillekeurige regtspleging,doeltreFende landregten, en zorgde door bepalingen voor het onderhoud van di
jken en waterleidingen.
Daar hi
j naar vermogen den handel beschermde, nieuwewegen voordenjverheid
ontsloot, en door hetuitgeven van woeste gronden en het aanmoedigen van ontginnin-

genden landbouw begunstigde,vermeerderdeh1
jdewelvaartderonderdanenentevens
deinkomstenvan den Vorst.Dezewi
jzestaathuishoudkundeen de schatten,welkebi
j
m et sopnxA van M echelen behuwde ,hadden hem in staat gesteld ,de schulden 4an

zi
jnen voorganger teToldoen,de beleendegoederen in telossen,en zelfsOoerz
jaeet
in pandschap te nemen;maarzi
jwaren niettoereikend geweest,om tevensdekosten
eener groote kri
jgsmagt,hnewel zi
j gedeelteljk doorEngeland bezoldigdwerd,of
die eenqr vorsteljkehofhouding,waartoe zi
jneverheKng t0tdehertogeli
jkewaardigheid aanleiding gaf,te bestrijtlen,zopdathl
j eenen zwaren schnldenlastachterliel,en
de Hertogin zelfs genoodzaaktwas, hare kleinooden bj Joden in Keulen te verzet-

ten (1).
*

.

.

vwx szqcuEx,bi
J poxTzxrs) Ilist. Gelr. Iïâ.YIl. p.241. StlcnrEslfovsr, Geld. Gesch.B.YlI.
bl.129,130.

(1)Yerg.v.spzxx,Ilist.r.Gelderl.D.1. bl.393,402,511 535. NzlsoFr, Gedenkw.x,
'!
#e Gesch.r. Gelderl.9.Il.b1.IV.Y.

1.1 nEEL.2 sTrx,

1351
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139
54 REzxoco IIIhad naauweljkselfjaren bereikt,toen hi
j'zi
jnea vaderalsHertogv'
an
Gelre en Graaf van Zutplken npvolgde. De Markgraaf vaa G ulzk eischtc we1 kep
.

hertogdom voorz
'i
jn oudsten zoon OERARO,'verloofdaan MAROARETHA,eene.dochter'vaq
Rzlxorb '
IIen sopulA v'
an Mecâelen,vermoedeli
jkop.grond,dat Gelr:'él
'p!ls Keizpn
Aoolz:in twaalfhonderdvi
jfennegentig,een vrouwenleen geworden was; doch dbwk'l
xzlxovp 11zelftlekintleren uitzi
jn eerste huweli
jk :a):de epvolginghaduiggesloten,:
endaarenboves in.deRi
jksleenen,slechtsbi
j ontstentenisvan zonen,êe dochterspogm
tenopvolgen,sloegmengeen achtopdeaanspraak van .
denGulikschenVerst,en dejqng#)
aElwovn werdalgemeenvooroettigen Landsheererkend (1).Zi
jnemind'
erjarigheidverr,
grontte den hagchelijlten toestan;,in,welken Gelre dnor.den plotselingen deod'vap
t

xzlxovn 11, den bekrompen staat d'
er geldmiddelen, en Ee z.
ucht der Edelen , om:
meer invl:ed op het bestuur des lands te verwerven , reeds gebragt werd. De gevee-:

lensever de voogzi
jschap.waren verdeelp. VnlgensdeRomeinschewetgeving,washqt,
regtderHertogin-weduwe op de voogdi
joverharekiqderen,metoelke,naardetoea,
heerscheùde l grippen., die des lands gepaard ging , onbetwistbaar. Hetzelftle wiltlep

ooltsommige Duitsche wetten,, terwi
jl antlere dit regtaan:deh.naastea bloedverlgnt;
van vaders zi
jdetoekendenv NevensElzsoxoztA hatlderhalve deGraafvan Kleef,al
.sl
zwager van den overleden Hertog,daarop demeeste aanjpzaak;doch hetbll
jksniet#.
dat hi
j er gebruik van gqmaalktheeft. Daarentegen schi
jnt.zi
jnnçefzAx van F
.alT
àdzlitfrg ,Heervan,Bo'
rneenSittard,de '
zoon'eener zusurvanazxxouoI,eenvermp-.

end,dapperenondernemend man,reedsaanstondsop 4e
'medevoogdi
jschap.gevlamd,
en zelfs voarzich een talrijken aanhang verworven te hebben (2).. ge '
Graafvan,
Jf
'eur. verzette wich zoowel tegen het opdragen van het bewind aan de Hertogin ab..

aan VALK>:NBVRO,en hetgeheele land was:olparti
jschappen.Te goederuurderkalx'c
sloten alde stedenen plaatsen van GelreenZèhtphen,welkestedeli
jl
te regten bezatenen uit d'
ien staatvan zalten zich eene tnekomstva'nverwa.
rring en onheilen voorspelde: ,:

een verbond, waarin zi
j openli
jk en onbewimpeltl den jongen RElxorp voorharen,
wettigeh Heer verklaren en beloven,elkander tegen elk onregten jeweld teN seher-.
1 v. men, t
erwi
jl zi
j zich tevensverbinden,om in geene maatregelen tebewilligen,die
lvinhe
t
a
l
g
e
me
e
n
e
welzi
jn ofeenige der gemeenten schadell
jk konden zt
jn (3). DitgeternA.
1343

(1)Poxrlxrs,Hist.Gelr.Lib.YII.p.250,251. StlcnrExloRsT,Geld.6edc/z.B.VlI.b1.132.
NIJEOrP, Gedenkw.vfïfde Gesclt.r.Geldert.D.II.b1.YI,VlI. Yerg.Liervoûr b1.97.

(2)Nlzuorr,Gedenkm.vlïfde Gc:câ.n.Gelderl.D.II.bl.YII,VIII.
(3)5IzH0v:,Gedenkm.vïldeGcdcA.t?.Gelderl.D.II.bl.VIII,lX. oork.b1.3-6. Verr.
pûsTuvs)Ilist. Gelr.Zï:.YII.p.250. StlcHTnaoxs:, Geld.Gedcâ. B.VII.bl.132.

'
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'
ienkwgard'ig Merbon; 'kan ab de oorsprong en .
de eerstb vereepiglng derGeld>sche1339l

odstèntleu V+h'
omvd,Weden (1).
VQRlelèn,;'
K dtlersen kna'
& n t'Okkenweldra eeneli
jn metdestedo ,'
en uitheide
oetd'
,
nu ecn,Lantlraad gevormd,die innaam van den jongen xElwovn hetbewindder

1354

gAken 5'0e#
le; Aan het hôpfd vau dien Rûad , welke nevens al de iteden , uitdeHec-'
,t

Ten van Bi
jlznd,van kronkltore.
t,van Kooret,van Mzerlar,van Ulft,:anLgjndes .
en andeTen van m iM ea n rang waszamengesteld,stond zAx ran K'
alkenburg.

Jlet eerjte wat men.zich tot (loel steltle,was het verefenen 2er nagelateMe schulden yan 'Rszaorb II; en E2.elen en Sttd- droegen daartoe '
uit hunne geldmidzelen

hAar Tefmogen l
bp
'-(.
2).' W
,
.,xoxoRA9.
aan wie ondertusschen '
de voogtli
jmethethoegste
bewind was op
.yed.
ragen',wertlgemagtigd,em de inkomsten dervorsteli
jkedtl
mpinen,
S0t aflnssing '
de/er schuldtn op de voortleelimle wi
jzeaan tt'
wenden. Zl
j.oefenze
,

deedh .
1zçt gezag .uit np .
naam van haren onmondigen zotm , en had naast zich '
als

landvoogd pfstedehouder('overett.
fdre/zf:r),oIsK van Kalkenhurg,eenuitstekend
kri
jgsman en broederszoon,
van zAx-3tFcl/t-Aàlrg,aanwien nnderden titelvan
pnerete A:afjn:dbfer, het bestuurdergeldmiddelen meerbepaaldeli
jk vas'aanbevolen. Xen vermôedt,datdezelaatste,nai
jverig op hetheogeraaùzienen deuitgebreidcrmagtvan zi
jnenz00veeljengeren neef,wantrouwen tegen hem en zi
jn grootgezag lïi
jde He'
rtogin-weduwe en deGrooten deslantlsepgewekt,en om hem t'
everneëeren,zoowelalsom zi
jnen eigen invloed.teverhoogen,op devroegti
jtlige verheëng
l'angazzxovn aangedrongen heeft. Hoe dit zj' men ziet den twaalfjarigen Vorst 14 v.
jnm.
spoedig geheel op eigen naam en gezag handelen,wanneerhl
j devri
jhedèn en regusvi
1341
v.

*'

ten der stad Zutphen bevestikt. Oe'
k die der overige steden, wellke hi
l4, waar-

echt'nli
jk onder geleide van zAx van A'&:/,Domdeken 4an Keulen,zxx van FcJkenburg en ARxovo van S erîcr,rondreisde,nm alsLandsvorstden huldigingseed te

ontvaugen,werden doprhem bekrachtigd (3).
Hetwasondertusschen moei
leli
jk,oxaK van Fcîi:nJl
xry
',welkemet deHertoginweduwe en haren zoon in onmin lebfde,te verwi
y'eren. 9estad en burgvan Nqj'
megen wareù llem ,welligt t0twaarborg dergelden,welke hi
jten dienstevan het
lantl had vootgeschoten, ingeruimd geworden ,.en de toestand der schatkist gedoogde

niet, dat aan z'
i
jnewettige eischen voldaan werden (1). In dezeneteligeomstandig(1)v.spzEx,Inl.t.d.Sïdf.r.Gelderl.D.lI.b1.264.
(2)SIJHOFF,Gedenkm.vz'
fde Gesch.w.Gelderl.1).1I.bl.IX,X , en de aldaaraangehaalde
oorkonden.
*

(3)S'
ICIIOI'F,Gedenkm.uitde GcdcA.r.Gelderl.D.II.bl.X- Xl7 ,en de aldaaraangehaalde
oorkenden. Verg.pnsTlxvs,H ist. Gelr.Lib.VlI.p.251.
(I)h'unorr,Gedenkm.'/2'
fde 6edc/l.r.Gelderl.D.II.b1.XI,XlI,XllI.
27 *
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1339- heid, gelukte het EssoxoRA , den nuden vriend en bondgenoot haars gemaals,Graaf
1351
w ltszx IV van Rolland, aan de belangen van haren zoonteverbinden. Zl
jzond

hem gez=ten, aan wier hnofd zich de Domdeken zAx van Klee
j bevond,om een
Sl
9agtv
.huweli
jk tusschen Hertog Rslxocp en 'sGraven zuster,zzu strx ofZLIZABZTU,tebeln.
1344 werken,hetwelk te Mzddelhurg bepaald, doch nimmer voltrokken werd (1). Deze
onderhandelingen gaven ongetwi
jfeld aanleiding,datdeGraafvan Rolland hjzonder
deel nam in het regelen der Geldersche zaken. M s scheidsman geroepen in de ge-

schillen tusschen deHertogin-weduwe en OIRK van Falkenburg ,HeervanMonjo%
jk,
van Foorn en Burggraafvan Zeeland, verklaarde hj dezen laatsten verpligt, den
burg van FB.-megen metalzi
jn toebehooren in dien staatoverteleveren,waarin hi
j
dien ontvangen hatl, terwi
jlhi
j hem daarentegen voorzi
jneùitgeschoten gelden,0nkoslen en jaarweddealsstedehouderdrieduizendpond kleine Tournoistoekent;voorts
verklaart hi
jbeide parti
jen alsvolkomen metelkanderverzoend,en bepaalt,datRzI-

h

xoup , die ))in groeten scult es, ende behoeft zinen zaken te bedriven metten minslen
))coste,''zAx van Falkenhurg ,alsRentmeesterontslaan ,endezebetrekkingaaneenen

dienstman van minder aanzienli
jken rang zalopdragen (2). Hi
jschootzelfaan Rzxxocp de gelden voor tot valdoening van de wedde desHeeren van r alkenhur, ,in

wiensplaatsJAx van Groeaheek werd aangesteld (3). Doorhetverwt
jderendervreemtlelingen zag nu RElxorn zich in zi
jn gezag bevestigd,deinwendigerustwas,voor
het nogenblik althans, vcrzekerd , en zLEoxoak, zich met haren weduwschat van zes-

tienduizend kleine Tournoizen vergenoegende,schijntzich,immersaanvankell
jk,met
hetbestuurdeslandsminderbemoeid tehebben(4).
ongelukkig werd Gelre eerlang weder in vreemdebelangen gewikkeld. Dekri
jg
tusschen Frankrk
j'k en Engeland was in dertienhonderd vieren veertig metver.
nieuwde woede ontstoken. EovARn IlI, wien het nietontgaan was,welke diensten

zjn schoonbroeder Rzlyorn 11hem bewezen had,trachttethansinsgeli
jksdenjnngen
Hertog voorzich tewinnen. ongaarnezag hi
jdatdezeVorst,sindshethuwelt
jk met
eene Prinses uit het huis van Renegoumen was afgesprongen , zich met xAhzt van

Wrliczld verbond, aan wie hi
jreedsin vroegejeugd dpor zi
jnen vader was verloofd,dewi
jldeHertogvan Brahand,eerti
jdsEngeland.bontlgenoottegen Frank13œ rç
jk,zich thansvoordatri
jlk.verklaard had (5). DaarELzoxohA in de inzigten haar
(1)v.spzEx,f?l/.f.#.Rl-st.r.Gelderl.D.II.bl.265,266.
(2)v.MlEqls,Charterb.m.Iloll.D.lI.bl.689.
t3)v.xlEnls,6'
/lcr/c?':.r.11011.D.Il.b1.690.
(4)5z2II0FF)Gedellklr.?
/fJdeJtvcl.r.Gelderl.D.II.bl.XYI.
(5)v.splEx,Iltl.t.d.S'
gf.r.Gelderl.D.II.bl.265,266.
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broeders deelde, vertrok Rzzlorn , verzeld dpor een stpet vaù Edelen eù Ridders,53391354
naar den Koning ,welke toen Calao belegerde. In Gelre, nu van hoofd ontbloot,
ontvlamde aanstpnds het niet geheel uitgedoafde vuur der tweedragt; zelfs eenige aan-

zienli
jken metPIRK nan A :vr',eenvan 'sHertogsleenmannen,aanhethoofd,ver- 8v
zetten zichopenljk tegen hetwettig gezag en kweldenhetlanddoorbrandschattingen,Wi
ntern:.
.

roaf en vernieling, zoodat aEzworn zich genpodzaakt zag , daartegen een scherp bevel 1a.

uitte vaardigen (1). Om dezegeweldenari
jën te beperken en d: geschokterustte
herstellen , werd met overleg der Hertogin-weduwe,doar xpuAlnhetbestuuroverGelre,

zoolang aEllorp afwezig z0u zi
jn, immers voor den ti
jd van tweejaren, aan wILrzx , Xarkgraafvan Gulzk ,opgedragen. Ten einde dezen ervaren staatsman , die den
Koning door vele diensten aan zich verpligt had, enger te verbinden en tevensazlwovp

aan den invloed van Braband teonttrekken,werd een huweli
jk tusschen dezenYorst
en 'sXarkgraven dochter, ElalzABETs van Gvlï:,voorgeslagen (2). Beide,EorAàp 6v.

en w lrrlx , verbonden zich ,RElworp voor de nadeelen, welke hem deswege doorden Bl
ei;
m.
joa4

Hertog van Braband wierden toegebragt, schadeloostehouden,enin gevalvankri
jg'
,
Doc
h
xzz
xorn
vond
gee
n
be
ha
ge
n
i
n
'
s
Ko
Gelrenaarvermogente ondersteunen (3).

nings schikking en vlugtle, zekermetoverleg zi
jnerRaadslieden,diewelligtdebedoelingen der b
ide Vprsten met Gelre wantrouwden en hem de beloften zi
jns
,e
vaders herinnerden, met zi
jnen broederEOVAROin hetgeheim naarAntmerpen, om
hethuweli
jk metMARIA van Brahand te.voltrekken (é). Dithadplaatste Fzlvoorden, waar op denzelfden dag het trouwfeest van w sxcEsrzAcs van Luœemhurg met
zoHAwxA, de oudste dochter des Hertogs van B rahand ,Gravin-weduwevan w xLrzx IV
van Kolland, en dat van den Graaf van'K laanderen met MARGARETHA , 'sHertogs

tweededochter,gevierdwerd. REllovnontving metzi
jne gemalinhetlandvan Turn- 1v.
ltoutten bruillschat(5).
1100*.
d

b

I

(1)Nzzsorr,Gedenkm.wz-fdeGesch.m.Gelderl.D.lI.Oork.No.22.b1.25.
(2)DE XSERK, Brab. Tecdfcs, B. Y. b1. 577. Poxnirs, H ht. Gelr. Zt-.â. YIl. p. 252.
StlcaTzwloasT, Geld. Gescâ.B. V11. b1. 135. Nzmovr, Gedenkm.D.II.bl.XVIIL

(3)v.splEx,lnl.t.d.Sïdf.r.Gelderl.D.lI.b1.266,267.
(4)DEKtEBK,Brab.Tcedfep,B.V.bl.578,579.
(5)nE XI,EIIK, Brab.yeesten, B. V.bl.581. Pownxr:, Ilist. Gelr. Zïâ.VII. p.257.
StrcnTzwnoasz, Geld.Gedcl.B.YII.b1.135. NIJSOFF,Gedenkm.vïfde Gesch.r.Gelderl.D.II.

bl.XX ,welkeerbijvoegt, datRElwornsecht op devoorwaarden in 1334 bepaald,voltrokken
werd. llet komt ons waarschi
jnli
jk voor, dat de 60 ol-80,000pond Tournois, daarin tot
Luweli
jksgncd van Mznf: vasfgesteld, (v.MIERIS,cltarterb.m.Roll.D.II-bl.567), doordegift
vauhetlandvan Tuvlèltoutvervangen'zi
jn.

:4
,4
.
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1::,
> ,..De kri
jg der Luikenaars'onder aanvoeue vap'eenenmolenortegcnhunnenBis4:
3* ho séus
ie p, ,
tsssv van 4.
er Mark,e
wien zi
jneodzaâtendeh.
ulp vanRrahand in te
ioepen,be2 hem terstond eene'
gelelnheid :an,zijhen'
séboönvadermetdewapoen
4e dlnen , én tevens zelf vx r de.eetste laalop .
hesnoorlogsveld te verschp
''nen. W eiw

.

mig '
daken na zj'ne echtverbimltenis, volple'
hij '
met zi
jne Ridders en Knipen.dt
Aa togen van Braâand , van Lçm burg 'en nxxK', '
HeeT '
z
van .#
' dnwherg , naar h'
et
gebicd van L vïk. De bcdreigde L'
uikenaar' lrokken moedig. de N aae over ea
'

zlrongen tleortat eene vlaktb tusehen ksint
tt en'W alef- Hier schaardeHertûg
z'
A> van ''
rciczl# zi
jn heir in slxg.
orde','
latldt hi
j'vooofRilxoro, diethansden
'
R derdom b'an vi
jftien )'ayen bcrëiktbatl,nevenseen greotaan
'talaudereHeeren en
r
u ele'
n,totdeyidderli
jkèwaardigbeidverheveu had. Een gewèldigeregenvethinderde
d.gn ellm itldclli
'ken aanvalderstëjêlustige Luikenaars. ben volgende'
n> rgen echte i
ql
.

f4ôr het opgaan.der zon , stnrmken zj
'' euverwachts op den Hertog vtm Gelre aan ,

Tealcegen eeu tleel zi
jner dappevste Ridders en btagten den moedig stri
jdenden
pYngeling in het riterste gevaar. Te .goeder uur snelden de Brabandsche ruiters ter

Aulp. Devi
jan; geraakteweldTain ve-arring,verdteneenenmaleverslagen enmet
21v. -achterlating van een groot getaldocden, gekwetsten en gevangenen ,op de vlugt ge-

ll1o347
oil').J
'3ag(1. Ook aan dezi
jde deroverwinnaarswaren velen gesneuveld en in hetbi
jzonder
had pzlxovp, welke hetspitsmoesà.
afbi
jten,dezege duurgekocht. Naasthem wa.

œen HUBERT scnEwK , Heer van K'
uLlenhurg , ROMERT van.A rkel,Heer van àsperen ,
vovpzw lzx van Bronkhor&t, Heer vén Batenhurg , s>rzvl'xloto van de Opï
g', Burg-

graaf van Nl
jmegen en n0g zeven anderen uit dat geslacht,gesneuveld (1). De
(1)DEKtERx,Brab.Teedfep,B.V.b1.582- 586. Chron.Tiel.p.349. J.At:A'D1s,Chron.
Zïâ.XXIX.c.6. HARAEI Jnnal.Brab.Lib.XXXIII.p.324,325. PoxTzxrs,H ist.Gelr.Zï:.

YlI.p.251,252,welkeechterverkeerdeli
jk dien kri
jg tethetjaar1314 terugbrengt,cn Lierin
door sslcuTuHoas:,b1.132,gevelgd wordt. 5Izlo>T, Gedenkm.vïf de &.esclt.r.Gelderl.D.II.
bl. X.
XI, XXII. Het leger der Luikenaar: wordt op dertigduizend man geschat, van welke one
%
'
g
w'
eveer de helft zou*g
-esneu
*veld zi
jn,volgens nz xtEax, t.a.pl.bl.585. IlznâErsteltslechts
15009 poxTwwars daare.ntegen,naar het Chron.Tiel,p.350,.
en vàws>:lcllEx,32000 man. Mcer

naïlen waardan fraaiuitgedrukt,merktsucuTEwuoRs: hierbi
j aan,B.YllI.bl.132: ))Deschri
jxerevan die eeuw schrijven zomii
jdskoei
jen
' van '
kerkse-boomen,en maeken nergens min zonde
van dan van groote reekeningen tem aeken,na demaetvan degunst,wangunstolteanderehertstnchten daer sy van worden bczeeten ; voeral in Ctop-tellen.der dooden, die sy wt hetoude

spreek-woord welweeten dathietenbl
jtten,oftehaervan enwaerheidkennen overtuygen.Naulijx
vind m en een blad datmet een logentie ofte anderhalfnieten is begooten, twelk deHeeren Mo-

xicken,(om datdewereld doch wilbedroogen zi
jn)meteen abelheyd weeten wthun wyde mouwen '
teschudden; nauljxeen veld-slagh,daer sygeen dubbelkri
jten gebruycken ende, alsei'
sy beroerd van handen waeren,in stedevan 100 nieteen 0 en snmwi
jlen weltweebyenlappen.
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Bisschop va'
n.Luik wert
lnu spoedig op zi
jn wetel:herxeld,> auxolm k
,eérde ip,zi
p';133:pbiqd terug Immer:weinig dagen.na den'slag biJ'Y œlef, *às'.hn
''- dsteK'
açlc-,YVA
àyrg bi
j de .
plegtige uitvaartvan tlen gejneuveldeù HeersrvxpT sc'
HE>K tegenwoorl
1 v.
tlig,wiens zonn en npvolger hi
j van zj'ne bescherming vèfzekerde en metgx sténtoo
gstmaand.
overlzadde (1).
jkdepaœeli
jk4i1347
Niettegenstaande zt'nhuweli
jk. vncrhetxelk deKpniagvan,Frankrç
bekrachtiging hadverworven,dewi
jlhl
'''en MARIA van #rl:,< elkanderin den derdep
g
graad vaa namaagschap bestonden'42),bleefhi
jevenwelEngeland tegen Fran,
krt
j'k
getrouw en komtin verscheidene verdragen tpsschen deze beide rù'
ken gesleten,Dpr.
tler de Vorsteh vonr, welkedaarin begrepen waren,bewelFrankri
jk %em nng niet
vpor Hertog erkcnde (3). Xisschien bevx
. d hi
j zich u lbj d'
e overgave:an Calao.
'

.

.

.

en was ooggeti ge van de edele daad eener Nederlandsche vrnuw , (le Kcpingin vaa
E nn.
eland , Fllzxllpz , dnchter van Graaf w uzzzx.lllvan llolland. m stad was & krq
,

den Koning van Frankrî
jk, onder wiens yanen zAx vas W:4Mvl/xlzick had ger:
schaard, na vele vergeefsche pogingen tot entzet, aan haar lol'pvergelaten,en zag ziclw.
ten laatste genoodzaakt, met den Koning van E ngelqnd ià onderhandeling te tredep.
.
W. reed waren de.eischen van EpcAl
vn. Slechtsmetmoeiteschonk hi
j eindelijk der,
x

stad genade,ontlervoorwaarde,datze$deraanzienljkste burgersvan Calao.bl4phx:
hoofds en barrevoets,met den strpp om deâ hals,
'hem de lleutèls der stad en van het
kasteel zuRen orerleveren en voorts met den.dœ d gestr&ft wordem De keusder slagtbf-:
fers, wreedaardig âen inwoners zelven overgelaten , verhoogtdt.algemeeneverslagehheid.

Terwi
jl men hiervôor besluiteloos raadpleegt,vertoont zich Ersucn:'pEsT.plKRak,t
lLervanheeftmen levendigh en tastcli
jkbewi
js
'ia dc '
ri
jd-boeken'
vanBrahand,Ilolland,&c?k
derland,Luyk endein 'tgemeen van allevolken. Sy hebàen ons willen wi
js maeken,dat dë'.
menschen doen a1s padde-stoelen langhs de wegh wicssen en op cene nachtvolmaecktwierden,

oftc, alsdeYrscheBernaquenen Schotsche ganxn,aldaer geseyd,Platgi
j-sen, van de boomen
alvielen,gelijck hctin de terste wereld toe-gingh, tum ppzx/o, annosa crecrïfFraxinun,cf
foeta pf
'rf#?
:puerezczWz'lalno,.opdatick de.woorden van srzrlrs'A1,IMr:op dezegelegendheyd
tepasbrenge,diemeernadenzin a1snaden lettervertaeld zi
jndedusluyden).
Doen 'tvolk, zoo dick a1s gort, viel wt de oude essen ,
En een groen zuygelingh wt zwangere cipressen.

Desewaerschouwingh heb ick (en wi
jmethem)moeten doen,hoeweldiemeermaelskantestade
ioemen-''

(1)SIJEOFF,Gedenkm.v?
:ldeGe,câ.r.Gelderl.D.1I.b1.XXllI.Oork.No.23.
(2)NlzuarF,Gedenkm.zfïfde Gesch.r.Gelderl.D.ll.bl.XX.
(3)v.spzEx,Inl.t.d.Sï4r.r.Geldevl.D.II.bl.267,>8. XZJPQFF,Gedenkm.vffde/:4:k
m.Gelderl.D.II.bl.XXïl& (1).
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1::a- de njkste burkerderstad, en zegt:))Hetzoudeeene groote ramp zt
qn,inzienmen
1354 lleenezooachtenswaardigebevolking van hongerofop eenigeandere wi
jze lietomko3)men , indien er n0g een middelis,haar te retlden. EovAlto verlangt zesslaglofers;

))ik wi1de eerste zl
jn!'' GetroFen overzulk eene zeldzamegrontmoedigheid,biedt
zich terstond zzAx n' Axhx t0t lotgenootvan den braven ErsTAcuz aan , en wordthierin
door zwcorzs en plzhhz w xsAwT , nevens twee anzere burgers,wier namen niet gennemd wnrden, gevolgd. Xen geleidt deze edele mannen naar de tent des Konings.

Knielend en metzamengevouwen handen spreken zi
jden Yorstaan. ))Sire,gi
jziet
))hier voor u zes burgersvan Calao , die naar uwen wil, u de sleutels der sta; en

))van het kastee
'1 overleveren,entevensgekomen zi
jn,om hun vpnnisteondergaan,
>ten eindehunne medeburgerste redden.'' 0p wien nnk dittrefend schouwspel indruk

maakte, niet op den onverbiddeli
jken Xonarch,die een blik van verachting op deze
braven werpende,beveelt,dathun hethoofdvonrde voeten zalgelegd worden.))Zj
phebben z0avelemi
jnermannen doen sterven,''roepthi
juit, ))datzt
j opk stervenl
))taatden beulkomen-''En nu waren dezehelden derdeugdongetwi
jfeldverlorengeweest, indien niet de Koningin, al het verhevene hunnerdaad gevnelende, zich aan

devoeten desKoningsgewbrpen en voorhen genadegesmeekthadj))Sire,''zegtzj,
psedert ik de gevaren der iee getrotseerd heb , om u te vergezellen ,heb ik nimmer

))iets van u geyraagd. Verleen mi
j derhalveheden,in naam van den zoon derH.
))Maagd, de genade, die ik u smeek:heb medell
jden metdezemannen.'' Na een
oogenblik stilzwi
jgenshiefde Koningzi
jnegemalinopmetdewoorden:))Ach,Xevrouw,
))ik wenschteu thansveellieverelders,dan hier. Xaar,gi
j smeektmi
jz0pdringend,
pdat ik 't u niet weigeren kan. Handel met deze mannen naar uw welbehagen-'' De

Koningin maakt zich terstond deze gunstige stemming ten nutte, voertde doorluchtige burgers in hare tent,en zendt hen metgeschenken veilig naar hunne haardsteden

terug (1). Deze gebeurtenis staatwelin geen onmiddclli
jk verband t0tde geschiedenisderNederlanden, doch methaar eindigtle een krl
jg in welken vele Netlerlandsche Vorsten en Heeren deel genomen hadden. Na het vermelden van z0o vele

fedri
jven, in welke vaak de laagstedriften, die de menscheljke natuurontsieren,
de hoofdrolspelèn, is heteen wellustbj daden teverpozen, welkeonawedermet
de naenzchheid verzoenen.
Rsxsovps terugkeer in Gelre hersteltle de gescholtte rult niet. Xen meent, dat de

steden, om denadeelen,welke voorhareregten,handelen ni
jverheid uitde partl
'
j-

(1)FqolsskAr,T.1.feuillet78. IIrM:,welke in zi
jneI.
Iht.n/ Engl.Ch.XV,insgeli
jksdeze
Gpbeurtenisvel'
haalt, betwi
jlèlt ecqigzink.
hare geleefwaartligheid ep grnnden,die onsnicjovev.
tuigd htbben.
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schappen konden voortvloei
jen,tevoorkomenofafteweren,zich vereenigden enmeer13
135
94
invloed op hetbestuurdeslandspnogden teverwerven. Hetbljktinderdaadnieton-

tluideli
jk, dat althansdevoornaamstestad van clk kwartier,alzoo1p-'megen,Apdrmond, Z?
z@ A:Al en Jrnltem,dcnr hare schepenen in 'sYorsten raad alsstemgereg-

tigd werd vertegenwoordigd. Uit dien hoofde zullen deze stedensindsdien tt
jd,bepaaldeli
jk als Boofdsteden ofgropte steden zi
jn beschouwdgeworden,en zl
j lkomen
sedert steeds als zoodanig voor. Haar m oest zAw vAx w rzTFslzT , Heer Tan Blaara-

wdld,een natuurli
jkebroederdesHertogsvan Brahand,denkeli
jkdoordezenaanhEI- o1oest
5v.xovnalseersten Raadsman toegevoegd,bi
jhetaanvaarden zi
jnerbedieningplegtigzwe-mae
and
ren , niet alleen hare regten te handhaven , maar zich ook in de uitoefening van 1347

hetgeen, waarmede hij door de Hertogen van Gelre en 4an Brahand belast
was, met acht harer schepenen,tot dat einde gevolmagtigd, te beraden. Doorhetver-

leenen van geldeli
jken onderstand aan ltElwoco,wien,schatkistdoordereisnaarhet
Engelschelegervoor Calaze,hetoponthoud in krahand,dehuweli
jksfeesten,enden
kri
jgstogt tegen.de Luikenaars aanmerkell
jk bezwaard werd,ontvingen onderscheidene steden van hem nieuwevoorregten en vri
jheden. DeVorsten bedienzen zich te 1318
liever van ditmiddel,om in hun geldgebrek te voorzien,dewi
jlhethuntevenseen
ltrachtig overwigttegen den invloedderHeeren en Ezclen verzekerde (12.
De oorlog met het Stzeltt, die weltlra ontvlamde, stelde xElxovo in hetbezit van

eenige sloten (2). Foodlottiger dan devoorbi
jgaande rampen van dezen kri
jg,en de
onde
r
de
n
na
a
m
v
an
:
de
n
zmart
e
n
do
od
bekend ,
ellende,wcllkedevreesseli
jkeziekte,
over geheel E uropa en 0ok over de N ederlanden verspreidde, was voor Gelre het

uitbarsten van hetvuurdertweedragt,hetwelk reedslanginditgcwestsmeulde (3).Uit
dezelfde hoofdoorzaken alseldersindeNehrlanhn,uitzuchtnameli
jknaarheerschappj
en hetstreven naarmeermagt, aanzienen invloed,zoowelbl
jde steden alsEdelen,
ontsproot oek hier de verderfeli
jke burgerkri
jg (4). Sindsde onmin tusschen aEIsovn Ien zi
jn zoon, hadden debinnenlandscheoneenigheden voortgeduurd. lmmers
bi
j dendood van xzzxovn 11waren dc landzaten in verschillende aanhangen gesplitst
en de vrees,dat de verefening (ler schulzen A'an dien Vorst en demi
nderjarîgheidvan
sslxovo111,deheerschendespanningnoggrooterzoudenmaken,wasnieti
jdelgeweest(5).
(1)NICHOF:,Gedenkw.vfldeGesch.r.Gelderl.D.lI.bl
,.XXIII- XXV.Oork.No.24.
(2)zieoverdien krl
jg,hiervoorbl.198-200,en nevensdealdaaraangehaaldeschri
jvers,o:k
wuuez
œ ,Gedenkw.lfïfde Gesclt.r.Gelderl.D.11.bl.XXV- XXX.

(3)Verg.l1:1
IpFF,Gedenkm.lïfde Gedcl.'
m.Gelderl.D.lI.bl.XXXV-XXXYIII.
(4)Verg.Alg.Gedcâ.d.Fc#erl.D.lI.St.1.b1.460.Hiervoor,b1.161 (1).
(5)ZiehetverbondderQelderschestedenvan den 1v.Winterm.1343,bi
j sunoyr,Gedenkm.
TlffdeGesclt.r.Geldcrl.D.ll.0erk.No.1.bl.3.Verg.hiervoorL1.210.

11 oEzL.2 sTvK.
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13
139- Yaù dien tt
jd aan, bespeurt men twee parti
jen, die steeds elkanders ondergang
54 b
edoelen en nutteloos daar naar streven. ))Deze wil de voogdi
jschap ûver den
jongen .ztElxovo aan den Heer van Borne opgedragen, gene alle vreemdelingen
uit het bestuur verwjzerd hebben; deze dri
jft de vervroeging van het ti
gdstip,
waarop de minderjarige Hertog zelfdeteugelsvan het gebied zou aanvaarden,gene
wil hethoogstebewind in sxaowoaA'shanden laten;dezeheltovernaardezi
jdevan
Frankrù'
k en raatltden Hertog totde'voltrekking4an zi
jn huwell'k metMARIA van
3

.

'

W rciczld,gene, aan E ngelands belangen verlknocht, zoekt hem beurtelingsmeteene

'
tlochter uithethuisvan Ilenegouwen ofGalzk teverbinden (1).'' Tevergeefshad
xan ti
jd totti
jd naarhetschijnt,tusschen de beideparti
jen eenige toenadering plaats
evonden ; de inwendige twistw'erd steeds(loor invloetl van buitcn levendig gehouden ,

sedertRElwoub,in spi
jtvan veleEdelen,hetbcwintlzelfaanvaard en,in weerwilzi
jner moeder, zich aan Brahand vermaagschapthad,zonderdaarom evenweldezi
jde
#ah E ngeland te verlaten. pe overmoed des adels had zich reeds eenmaal in OPen'

baarverzettegen hetwettig gezag geopenbaard,hetgeenongetwi
jfeld aElxovp temeer
zalhebben aangespnord,om zich van dè jenegenheitldersteden teverzekeren (2).
In dezen staatvan wrevelengisting,wasde Utrechtsche kri
jguitgebroken,inM'elken de hoofden :an twee der aanzienll
jltste Geldersche geslachten, olzsBzhT van
WronàA/rzàa1svi
jand, en FREnERIKnan Kekeren alsbontlgenootdesBisschops,gewapendtegenoverelkander gestaan hadden (3). lndiennietreedsvroeger,geli
jk zeer
waarschi
jnlt
qk is, tusschen deze beide gèslachten,wieruitgestrektegoederen aanelkander grensden,wrok en nai
jverheerschten,dieslechtsopeene gelegenheid wachtten '0m in openbare veete uit te barsten, ltan deze omstandigheid alleen den grbnd tot

eenen onverzoenli
jlten haat gelegd hebben en denaasteoorzaak geweestzi
jn .an die
binnenlandscheonlusten,welkejuistuitdien hoofdereetlsbi
jdeti
jtlgenooten,onderden
naam van de Partl
j#ùehap der Seàerezd'en Wrpzdà/lprzfezlbekend waren (1). FREDERIK van Hekeren,Heer van deE e&e,eeneridderhofstadbjAlmenaan den B erkel,
het stamgoed van zi
jn geslacht,evcnaarde zekerin aflkomstniet(len BRolKnoasl'
Ex,
oorspronkeli
jkestandgenooten derGraven van Gelre)hi
jwasechter van vri
jegeboorte
en door zi
jne kri
jgstliensten t0tden adel- en riddcrstand verheven.H0ezi
jn geslacht
aan den naam van Ilekeren gekomen is,bll
jfttwi
jfelachtig. Eenigenmeenen naarhet
goed Ileker, niet verre van hetslntte Bronkltorat,bi
j Doe&burg aan den IJ*&el
(1)Hlzllor:,&e#cwJ-w.uitdeJedc/l.m.Gelderl.D.11,b1.XXXVIII.
(2)Nlpnorr,Gedenkm.vïldeJczc/l.0.Gelderl.D.ll.b1.XXXIX.Yerg.hiervcor,b1.210.
(3)Ziehiervoor,b1.198 -200.
(4)NIJHOVF,Geden'
km.vïfdnGeach.m.Gelderl.D.I1.bl.XXXIX.
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gelegen ; anderqen naar hetregtsjebied van dien nqam tusschen Emmerlk ep E lten)13391M 4

en sommigen naareenehofstad bi
jGoor in Tœente. Even alszi
jn vaderenz
naamgenoot,washi
jleenman van Gelreen komtmeermalen vooronderderadenvanxEllqvo
II. Door zijnen rijkdom ,die zeeraanzienli
jlkmoetgeweestzi
jn,stontlhijwelligtin
krachten en Termogen met den Heer van Wrpzliiprz'znagenoeg gelijk. Beider zegepraalhing hoofdzakelijltvandemeernfmindermagtige bondgenootenafiwelkeelk
tptdekking zijnermagtkonde verwerven;en daarhetnatuurlijk scheen,dathetover-,
wigtnaar die zijde z0u overhellen totwelkezich deHertog bepaalde,tvachtteelke
parti
j den Vorstaan zich te verbinden,wiensgezag eninvloedhaarkracht
,#waardigheid en wettigheid moestbi
jzetten (1).
Hetgroot en steeds toenemend aanzien tles Heeren ran B ronkltoret, de bçslissende

invloed,welken hi
j,onderschraagddoorEl-EoxohA,dikwi
jlsen bjzonderindenlaatsten
ti
jd OPhetbestuurderzaken uitoefende,en bovenaldeentwaaktezuchtin den jongen Vorst,om eenszelfstandig en naareigen inzigttehandelen,waren hetongetwi
jfeld, welke den nu zeventienjarigen Hertog aanspoorden,bl
jheteerste uitbarstender
onlusten tusschen de Hekerens en Bronkhorsten, zich tegenover de laatsten aandezi
jde
dereersten te plaatsen,om alzoodemagteenerparti
jtefnuikenenzichvooralti
jdharer
leiding te onttrekken, aan welke hi
j zich steedsmetweerzin'onderworpen had (2).
,

.

Van stonde aan ontwaart men de uitwerkselen van dit besluit. De Hertng ,voorwien

vA> sRowxuonsT endehem genegen Edelen,naauwell
jkstweemaandengeleden,zich 25v
n0g vnor eene schuldvordering tezi
jnen lasteborg gesteltlhebben,roeptnutptge-ma
Loq
wan:
li
jk doeltle hulp in van antlere Edelen,voorstandersdervAx HEKEREXS.
1349
.

VAx BaolxHoas'
r bekleetlt niet meer dp eerste plaats in 'sHertogs raatl,maarAasxo
nan #rà:J, een neef des Bisschops van Utrecht, Heer van Zoelen en J vezaat en
,

leenman van azlworn, wien hi
jvoorzijnen Iuandsheererkende. VAx ARKELhad zich
waarschi
jnli
jk van hetH0fverwi
jderd gehouden,zoolangvAxBhoxKHoas'
rzi
jninvloedaldaar deed gelden,maarza1derwaartsonmiddelli
jk zi
jn teruggekeerd,nadatde kri
jg
tegen het Stieât geëindigd en vAw BaowKnoRs'
r,deonverzoenlijkste vi
jand desBis-

(1)Nxznorr,Gedenkm..ïlde Gesclt.r.Gelderl.D.1I.bl.XXXII,XL.ool'
k.N0.76,bl.87.
(5). ZieoverlletgeslachtderBronkltorsten,v.spzzx,Inl.t.d.#ï:f.r.Gelderl.D.l.bl.279--332.
Anu van Bronkltorstisdeeerste,welkevan dien stam tusschen 1127 en 1131,alsgetuige van
Qraaf GxRHzRp van Gelre voorkemt. Zie ovcr GIJSSEAT ran Bronkhor&t',den iegenstandervan
lmxoEalK ran Seâeres ,Liervoorbl.198.

(2)Zie ditfkaai en breederontwikkeld bi
jwlzuorF,Gedenkm.vïfdeJedcâ.0.Gelderl.D.11,
bl.XLI.Dezeverdiensteli
jkegeschiqdschri
jver en vaderlandscheoudheidkandigeisdeeerste,welke
dcn eorsprong dezerparti
jschapoozdeelkunzirheel!
tnagespoerd.
28 *
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1339- schops in ongenade gevallen was. Ongetwl
jfeld uit dezelfde beweegreden schaarle
1354
zich HeerzAx van lrz:laan dezjdedervAx uElcEltyrxs,voorwellteItzlxovozichnu
uitdrukkell
jk verklaardhad. Hl
j washethooftlvan hetaloude adelll
jk Hollandsch ge.

slacht van dien naam , een man van groot vermogen en hoog aanzien ,beroemd wegens

zi
jne dapperheid en persoonli
jke krachten wiensonafhankeli
k
i
'lt,welversterktgebied,
Gelre aan de zi
jdederLznge,van Holland scheidde. Xethem waren onderscheitlene andere buitenlandsche Heeren , die echter binnen de ïrenzen Tan Gelreo0k goe-

deren bezaten en deswege hetlandsheerll
jk gezag #an REINOUDerkentlen,ofaan hem
door leen, hulde of dienst verbondcn waren, de parti
j der'Hekerens toegezaan.
Onder tle vnornaamste dezer Etlelen behnorden ontegenstrjdig zwzoER, Heer van
Fpprel, dc vermogende bondgenoot van'FREOERIK van Ilekeren in den kri
jg des
Bisschops xan Utrecât tegen vAx BRowKuol
ts'
r; zAx , Heer van Kuzlenbttrg , een

onafhanlteli
jk gebied aan die zi
jde, waar Gelre het digtst aan Kolland naderde;
hàj was leenman van Gelre en zi
jne belangen waren te naauw met die van het
St:-e/l, vereenigd, dan dat hi
jzich nietbi
j detegenparti
jvan vAx BKONKHORST Z0R
gevcegd hebben;eindeli
jk wALRAVEX van Falkenhurg,zoon desHeerenvanBorne,
wiens geslacht door den invloed van ELEoxoltA en dien harer vrienden, van hetbestuur

wasverwi
jderd geworden;hi
j stondinblakendegunstbj RElxovo,welkehem methet
DrostKhap van Mont
foort en Roermond bekleedde (1).Beide vAx ARKELen vAx
Kvll,
zlsvlto ,begunstigtlen de bedoelingen der w lLLEx's-gezinden in Holland ) en REI-

souo,bi
jnain tlezelfde omstandighedenverkeerende alsHertogwILLEM,werd doorde
bevriending metdeze tweemagtige geslachten,zi
jn natuurli
jke bondgenootindentwist
met MAROARETHA van sdzldgp?
,
I/
m:zl. Den krachtigsten steun echterTond hi
jin zi
jn
schoonbroeder zAx, Graaf van Klee
f, die van den beginne aan zich voorde Hekerensverklaardhad:en zi
jnenaauwebetrekking t0tden HertogvanBrabandgzîhem
aanspraak op de bescherming van dezen Vorst, wien hetdaarenboYen aangenaam moest

zi
jn, dat die parti
jharen invloed op denjongen RElyoco verloor,wienzi
jsteedsgetrachthad aan de belangen van E ngeland te verbinden en beurtelings tot een huwe-

li
jk met eene dochteruithethuisvan Ilenegouwen en van Gulik.aan te zetten (2).
Dnch juistlzierdoormoestdevaldesHeeren van Wrpzlà/tprd,in ElazoxoRA,voli
jverig
om de bedoelingen van den Engelschen Koning, haren broeder, te ondersteunen, eene

leventligespi
jtverwekken;hetschi
jntechter,datindenbeginne,althansvoorhetuiterljke,de goede verstandhouding tusschcn haaren azlxouoongestoord gebleven is (3).
(1)NIJUOFF,Gedenkm.vlïl#.Gesch.v.Gelderl.D.1I.b1.XLIV-XLYII.
(2)SIJIIOFF,Gedenkw.vïld.Gesch.r.Gelderl.D.lI.bl.XLV,XLYI.
(3)suuorr,Jcdclf-w.uitd.Gc4ci.v.Geldet-l.D.lI.b1.XLV.oork.50.41,bl.45.
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'sHertpgsopenll
jke toetreding t0t de zi
jde der Hel
terensveranderdedeveetedei11
335
94
=
Bronkhorsten tegen dit bi
jzonder geslacht, in eenen openbaren wederstand en stri
jd
van misndegden tegen het wettig hnofd van den staat en het gevestigd gezag. De

Ternederde Edelen, verbitterddathunnetegenparti
jaan hetH0fdehoofdrolspeelde,
en Treemde Heeren,als VALKENBUBG, ARKEL en KUILEIB0R@jde aanzienli
jkstebetrekkingen bekleedden ,hetgeen niet weinig za1 toegebragt hebben, om velen <an den

inlandschen atlel,die n0g geene partl
j gekozen hadden# voorhen tewinnen,versmaadden geene middelen , om ten koste van de rusten welvaart van denstaat, hunne

wraak te bevredigen en den onderganghunnertegenstanderste bewerken. Zl
jkondeh
van de gunst der Hertogin-weduwe, des Xarkgraven van Gulzk ,des Graven van der

Mark,en van den bl
jstandvelervermogende Edelen,Riddersenknapenzichverzekerd
bouden. W at meer dan dit alles hun aanhangm oeststerken ,wasdathethun gelukte,

den jongeren broeder des Hertogs voor hunnebelangen tewinnen,en daardoorde
rampzalige fakkel van broeder- en bur
gertwistte ontstelten (1).
EBV.
&RD van Gelre was thans veertienjarenoud,en volgenshetRomeinscheregt,
meerderjarig. Naar geest en ligchaam vroegti
jdig ontwiltkeld,heerschzuchtig,stout,
schranzer en ondernemend van aard, zal de begeertenaar eenen werkkring ,meerover-

eenkomstig zi
jne krachten en vermogensdan die,in welken hi
j zich zou moeten bewegen,spoedig in hem ontwaakten levendig geworden zi
jn. Ongelukkig ontbrak het
nietaan gronden,om hem den wensch zi
jnsharten,alsregten billi
jltvenrtestellen.
Het hertogdom en de overigeri
jksleenen daarmedeverbonden,knnden aanRElxorn,
den oudsten zoon en alzoo,naarleenregt,ontegensprekeli
jk de opvolgerzi
jnsAaders,
niet betwist worden. Xet betrekking tot de stam- of erfgoederen wasditanders. De

gewcnnte, naar welke in sommigevorsteli
jlte geslachten deoutlstezoon alleen in het
bezit derstamgoederen bleefen a1sregerend Lantlsvorsterkend werd,terwi
jldenjonercn broeders inkomsten werden aangewezen, om overeenkomstig hunne geboorte en

hunnen slaatteltven,greep destl
jdsn0ggeenstand,ofwerdtenminstezeerzeldengevolgd. Over het algemeen werden toen de erfgoederen onder de zonen ofhunne af-

stammelingen vertleeld,enelk van hen verltreegzi
jnaantleelmetdedaaraanverbondene
landslleerli
jke regten, ten ware hi
j den geesteli
jken stand omhelsd had,hetgeendiltwerf in het huis van Gelre hct geval geweest was. Nu echter varen daarin voor

het eerst tweo zonen Overgeblesren, van welke geene eene geesteli
jke vaardigheid
bekleedde. RElxovb 11 was ongetwi
jfeltl door zl
qn onverwachten tloetlbeletgeworden,bi
juitersten wiloverzjne gnederen te beschiltken. Op grond derheerschende
gewoonte, lkon EDUARD beschouwd worden, op hetonafhankeli
jk bezitvan eengc(1)SIJHOFF,Gedenkm.llïfdeGesch.r.Galderl.D.II.L1.KLYI,XLYII.
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1339- deelte daarvan billl
jke aanspraak te mogen maken. B-aarschi
jnli
jk zullen deBronk1354 h
orsten hier zjne aandachtop gevestigd,zjn vertrouwen gewonnen en hem hunnen
bi
jstand toegezegd hebben, indien Rzlxovo weigerde zi
jne regten te erkennen (1).
Hoe dit onk zi
j, EovARn eischteinderdaad een deeldervaderli
jke erfgoederen vnor
zich in onafhankeli
jk bezit,en toenditaan dezi
jde zi
jnsbroederstegenkanting ontmoette,voegdehi
jzich,zooweluitspi
jtalsom bescherming,bi
j dienaanhang,welke
zich reedsopenlt
jk tegen Rzlxovoverzette (2).
Metdezen stap washetteeken totden broetler-en burgerkri
jg gegeven.DeBrnnkhorsten , dpqr eenen Vorstuit het regerend huis gesterkt, verhieven m oezig hethonfd,

en in menige stad verklaarde zich devolksmeening te hunnergunste.Ni
jmegen en
Tiel, ontzegden zelfs tlen Hertog alle gehoorzaamheid. Onmiddelli
jk vatteRzxworo
dewapenen op,om die steden te bedwingen,en bragtNç
jmegœ ,naeene kortebe16v. legering, tot onderwerping. Ondersteund door zAx, Heer van J rkel,o'
rTo van zrkel,
QrAS- Heer nan l zp:rezl

maand

,en vrwx-sAvsx van Fcli:zlsurg, slneg hi
jterstond daarap het

1350 beleg vpor Izel. De stad werd na eene lange,hardneltkige verdediging stormenderhand ingenomen , en de toren der St. W alburgskerk in brand gestoken. Honderd
veertig menschen , die daarin gevlugt waren, vonden den dood in de vlammen , welke

24v verderom zich grl
jpende,hetinwendigederkerk zelve,haarlooden dak,en eenige
.

oogstm belendende huizen verteerden. Nu werd het slotte Bronkhoretbelegerden alletoevoer

derwaarts afgesneden, doch de uitslagdaarvan isnietbekend. Slechtszooveelbljkt,
dat RElxovp in het breidelen van zi
jnetegenparti
jnietslaagde,en datzelf:Edelen,
op welkehi
jvertrouwen stelde,zi
jnebanieren Yoordiezi
jnsbroedersverwisselden(3).
De kri
jg duurde evenwel hetgeheelevolgendejaardnor,en de hnofden derparti
j,
welke de eischen van yrlluAhoondcrsteunden en zi
jnen Raad vormden,:hznxRIK,Graal
van M eur., oxzsszhT ,Heer vanBronkltoraten Batenhurg ,FR>:II>:RII:,Heer:an Baar,
ozhu o van Kerlar, Heer van J tneraooz,en EoliAansgrnotzegelbewaarderzAxnan d:
Kemenade, achtten het zelfs noodig , elkander tegen de nadeelentewaarborgen,welke
uit hunnen opstand tegen den Hertog , vnor elk van hen in het bl
jznnderzou kunnen

voortvloei
jen. Uitdien hoofde beloofden zj plegtig,elkandermetgoed en bloed te
ondersteunen in den twist en oorlog tegen den Hertog,metwien zi
jgeenen zoen ol
-

vrede zouden treFcn , dan die allen aangenaam was en waarbi
l. de schultlbrieven en
voorregten , vroegervan hem ontvangen , erkend en goedgedaan wierden. Tevens ver-

(1)NusorF,Gedenkm.wz'fde dedci.1!.Gelderl.D.Il.bl.XLYII-XLIX.
(2)Nlzuolœ,Gedenkw.vffdeGesch.r.Gelderl.D.lI.b1.XLIX,L.
(3)Cltron. Tte/.p.315. PowTzlr:, Ilist.Gelr. Lib.VIl. p.261. StlcuTEsuaasv, Geld.
6edc#.B.YII.bl. 138. NI7HOAF, Gedenkw.1,-1de Gesclt.r.Gelderl.D.lI.bl.L ,LI.
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bnnden zi
jzich,'Jonlthecrsbrkap van Gelremetraadendaaztebll
jvennndersteunen,11
335
94
en te zorgen datde beloften,welkehi
jiederkanhenin hetbl
jzondergedaan had,of7 v
n
og doen mogt, nagekomcn envervuld werden (1). W aarschi
jnlt
jkhebben00k an-He
rfstd
maand
ereEdelen,hoofdzakeljkmethetzelfdedpel,dcrgell
jkeovereenkomstenaangegaan(2). jagj
EnVARB,van zi
jnenkant,beloofdezevendagenlater,dengenoemdenHeeren,welkehem
behulpzaam waren,om zi
jne verschillen metzi
jnen /)lieven Heer.enBroeder,denHer.

t0g van Gelre en Graaf van Zutphen ,'' te verefenen , de binnenlandsche rust te her-

stellen en zi
jne regten tehandhavèn,tegen(lenadeelen,welkezj daarvnormogten
li
jden,tewaarborgen,hun voorspraak te,zi
jn,wanneertedezerzaak,hunneeerwerd
aangerand,enzich voorhen verantwoprdeli
jk testellen,wanneerzi
jverhinderdwierden
zich zelve te regtvaardigen; zonderhen z0u hi
jgeen zoen ofvredetreFen;voorde
verefeninghunnerschuldvorderingen ten laste van zl
jn broede:z0u hi
jzorgdragen,en
niet gedogen , dat hun , wegens.het opvatten der wapenen, door den Hertog of van

zl-nentwegeeenigleed geschiedde (3).
Niet lang daarna werd eeneovereenkomsttusschen de stri
jdendeparti
jen getrofen,
van welkewelgeenestaatsstukken voorhanden zi
jn,maardieuitde gevolgenbll
jkbaar
wa
r
en
.
,
we
r
de
n
nu
t
er
uggei!. Immers zl
j,welke uithoofde deronlusten gebannen
roepen en hun de feiten tegen den Hertog gepleegd , kwi
jtgescholden. Rzlxornverjnen 25v.
zoende zichmetdieburgersvan Nê
jmegen,welkedoorden moordvan eenderzi
en andere vi
jandeljltheden zich tegen hem vergrepen hadden,enwienhi
jdesweges'rpe-Skper
jo
km.
ger zl
jn land ontzegd had (i). Roermond wordtnevenshetland van A-e,z:l,se- 1352
dertderticn honderd zesentwintigdooraankoop een erfgoed van hethertogeli
jk Geldersche huis, metal de regt
en der opperheerschappij, naar het scbijnt vcnr drie
jaren, aan zovAho afgestaan,wien vnorts de opvolging inhetvruchtgebruikvan do
Frelumeen van hetgeen ErzoxohA verderinli
jftogtbezat,verzekerdwordt.vAxBLAARSvxrn,vrnegeraanRElxornalsRqadsmantoegevoegd,zietmcnnuin eenedergeli
jlkebetrekkingbijznrARngcplaatst,metwienhijâlsmiddelaaren getuigebijden zoentusschen
hzlloro en deNijmeegsche burgers voorkomt;en deambtmanvan Kenaelwordtdnorden
Hertog gelast, dien Heer zoowel a1s EOVARD r hul
de en gehoprzaamheidtebewijzen (5).u9nij>m.
.

(1)v.spzEx,lnl.t.d.Sïdf.r.Gelderl.D.1Vk Cod.Diplom.N@.31.b1.59.
(2)Nzznorr,Gedenkm.l'
'fdeGedc/l.p.Gelderl.D.ll.b1.LII.
(3)v.splEx,lnl.t.d.Sgf.r.Gelderl.D.lV. Cod.Diplom.No.32.b1.61. Vcrg.xlznor:,
Gedenkw.wïf de Gesch.r.Gelderl.D.ll.b1.Lll.

(4)NIJUCrF,Gedenkm.vïfde Gesclt.v.Gelderl.D.lI.Oork.Nk
0.54,bl.53.
(5)Nusorr, Gedenkm.zfïfdeGedcâ.r.Gelderl. D.11.b1.LlII LlV,en dc aldur aangeLaalde Oorkonden.
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133
9135
4- De broedertwist ontwaakte echter weltlra OP nieuw. RExxorn had zich , naar

lzet schi
jnt, niet gehauden aan de bepalingen der overeenkomst, wederzi
jds door
eed en zegel bekrachtigd ; doch het is onzeker of en in h0e verre het gedrag der
Bronkhorsten ef EovAap's-gezinden ook daartoe aanleiding gegeven hebbe. W athiervan

zijnmoge,.de Graafvan M eure, deHeeren van Blaaraveld,Bronkhorat,2//169-*002,W JJr ,Zltlenn X egen en W eerdenherg , nevens zAN en DIRK VANDER STRATEN,
GERARD vAN AAsw lzx en zAx vAN HoMoE'
r, alle ridders; voarts ,-.x vxx s. psxssass,
,ax ns .vc vws xsa. , ,,x vas xlsasx. en osaaas vax smzsxssao , knapen, suteu
27
M.
ee
Bloei- n nieuw verbnnd ten behoeve xan EOUARB, tegen Mzlxovo,wien zi
jeeneverbreking
maand van beloften te last leggen en zich daaron berneoen. De Heer van B laarsveld echter
1353
vl''
*
*
behield zich voor, aan dit verbontl niet gehouden te 'zi
l.n , indien de Hertog van
B rahand , wellte de vorige overeenltomst tusschen de beide broeders mede bezegeld
had, daarin geen genoegen nam ; maar dan zouden o0k de overigen van hunne ver-

Pligtingen jegenshem ontslagen zl
jn. Even alse
vroeger,belnoftle >lnvAho den verbondenen schadeloosstelling voor de schade en onkosten , welke uit dezen stap voor hcn

zouden voortvloei
jen,en waarborgde hun tevenshetbezithunnerleengoederen (1).
RElxoco, denkeli
jk beduchtvoordevereenigdekrachten van zoovelevermogentle
Heeren,immersvan nieuwevi
jandeli
jkheden wordtgeene meldinggemaaltt,slootreetls
'
vôôrhetmidden vanV-i
jnmaandwedereenverbond,waarbi
jhi
j,metraadengoeddunlten
zi
jnervrienden,Edelen,ridtlers,knapen,mannen en steden,hethertogdom Gelrecn
graafschap Zutphen , m et al hun hoog, middelbaar cn laag regtsgebied , renten en

inkomsten, steden,landen en lieden, aan zi
jnen broeder >:IIITAItB overgeeften opdraagt, en hem tevens daarover t0t stedehouder oflandvoogd L
'o'
verate vndfz'fcr ende

Jdrïc/tfdr) aanstelt, om hetin zi
jnen naam t0t kersmispverzeven jaren tebesturen.
Hi
j zelfz0u evenweltlen titelen rang vanHertog bli
jvcnbehouden,entwaalfduizentl
kleine ponden 'sjaars uitde opbrengstvan den tol teLobede, tot zi
jn onderhoud
genieten.'' Ditverdrag werd wederzl
jdsdooreen open briefbekrachtigd; doch sommige der Edelen en steden,wiergoedkeuring er in gemeld wordt, schi
jnen evenwel
daaraan hunne toestemming,althanszekerhunne bezegeling,geweigerdtehebben(2).
Terstond oefentlezpvAlto de daden van hoog gezag uit;hl
l'bevestigde op zi
jnen naam
alleen,de steden Zutplten en Fù-megen in harevoorregten en vri
jheden,dochbezegelde metHertog RElxovo, een erfpachtssrie?van den molen te Langendenk in het
21v.
r (3).svin- Overkmartze
-

terna.

(1.)NIJHOFF,Gedenkm.xz-ldeJe:c#.m.Gelderl.D.lI.b1.LIV.
(2)slzuol'
rjGedenkw.gtl'tdeGesch.r. Gelderl.D.lI.b1.LY. Oork.b1.65 (3).
(3)NIRO'F,Gedenkw.ll'fde Gesclt.1e.Gelderl.D.Il.bl.LVtLYl,en dealdaaraangehaalze
oorkonden.
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FalEsLtxo. GltoxxxoEx. W aren Gelre, Utreeh'
t en Kolland in ditti
jdperk ter11
335
04
Prooi aan binnenlantlsche verdeeltlhet
len , ook Frie&land en Grong-ngen , ofschoon
daar de twisten tusschen de Schieringers en Vetkoopers, althans voor eene poos,waren

ingesluimerd, deelden in de rampen derti
jzen. Deschenkingvan een gedeeltevan
Fr.
iewland aan Hertog allxovo 11 van Gelre, well
ke de aanspraken van dien Vorst op 21v.

Lente-

tlatgewestversterkte,maaktedeFriezen op wederstand bedacht;doch hetbli
jlktniet,maand
llatzi
jtloorlaem zi
jn aangevallen (1). Hetwasechterongetwi
jfeldde vreeshiervoor, 1339
zoowel a1shet zwaklte bestuur van den Graaf-Bissch:p zAx van D f:J'l,die aanleiding

gaf, (lat Dl-entlte, Grong-ngen cn Goo een onderling verbond sloten,Pllktgenoemd, waarbi
j zi
j hunne vroegere verbindtenissen uitbreidtlen en elltanzer wederkecrig tegen alle buiten- en binnenlandsche i
janden bescherming beloofden. DitZ5
om el''

verdrag, tloor aElxocb ,burggraaf van Xoeverden , en de raden van Gronzngen beze-maand.
geld, waarin de gemcente van D l-enthe, de schnut van E elde,en tleingezetenenvan

Googenoegen namen,bewi
jst,datdeze streltensteedsintlenzelfdenongunstigenmaatschappeljken toestand verlteerden(29. Immersvan denkantdeslandschapsD rentlte, beloofde men den Groningers en Gooërs, datwanneer iemand vanhen gevangen genomen of

gerpoftlwerd,men hem en zl
jn goed z0u bevràjden,en z00hi
jgewontlM'
as,men de
breuk deswege van den gastheer, bi
jwien de daderhem Aervolgde,zouopeischen,
z0o de dader binnen het regtsgebied gegrepen werd. De Groningers verzekerden daar-

entegen den Drenthenaarsbescherming in hunnestad en regtsgebied. 0ok zi
jzouden
cll
ten Drenthenaar,diebi
jhen gevangen werd genomen,nevenszi
jn goed in vri
jheid
stellen. W anneer iemand uit Gronlngen , D renthe en Goo of uit eene der omlig-

gende landschappen,ofeen reizendevreemdeling bi
jhen ergensroofde,brandstichtte,
gevangenen maakte of geweldpleegde,zou men zulksgezamenll
jltmctmagtlteeren
cn dien persoon niet onder zich dulden. Op geheime brandstichtingen en diefstallen
moest e1k zelf toezien , doch waarborgde men elkander over en weder in de lauizen

dezelfdeveiligheid,diemen in zi
jneeigene woning genoot. W erdGrong
-ngen,Goo,
of Drenthe van buitenlantls aangevallen, dan zou men ell
tander,docl)e1k op zl
jne
eigenekosten,ondersteunen (3).
De bondgenooten geraaltten weldra met Bisschop zAx van ârè:lin verschiloverzekere
opbrengsten , lletwelk eerstin hetnjaar dertienhonderd vieren vecrtig vereFend werd.
-

'i
j erkenden toen, dat de Bisschop geregtigd was, om denalatigen in debetaling
(1)Ziehiervoor,bl.205.
(2)Verg.hicrvoor,L1.134,135.
(3)1)IlIEssz>,Alon.Gron.T.1.p.150.5o.ILV. Ycrg.A!EsTE5:nRp)daarb.1-.Gron. D lI.
, .

b1.16i 16C.
1I,bl.
:clz.2 srrx.
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1339- daarvan door den ban ,en degenen,welkedeti
endenweigerden,doorhetkerkeli
jke
1354
regt daartoe te tlwingen. Zi
jverbonden wich tevens,om tegen hetvervreemden van

bisschoppeljke leengoederen en het overdragen van goederen van eigenlietlen te waken ; de Gral-Bisschop z0u ook hen, die zich daaraan schuldig maaltten , mogen

straFen. DeKerkvoogd erkentleen bevestigdevan zi
jne zi
jtle,tle bi
jzonderevrijheden
:an de inwonerszi
jnerstatlGronzngen en zî
jnerlandschappen GooenW oldevanheL
Groningerregtsgebied,welke zi
j doorvroegerevergunningen bezaten (1).
Xinder rust en censgezintlheid heerschte in Frieeland tusschen het F lie en (1e
Laumers. Graaf w llzrEx IY van Holland schonk der stad Stavoren , welke hem
terstond als haren regt
en en wettigen Heerhad gehult
ligd (2),verscheidenebelang-

ri
jkevoorregten, en men gist, tlathi
jdaardportracbtte,zich van harehulp in zi
jne
voorgenomene overweldiging van dit gedeelte van F'
rienland, verzelteren (3).
; v. Onder anderen verleentle hi
jhareninwonersvri
jheid van tollen (1001
-geheelIlolland
W inlleen
ternz en Zeeland niet a ,maargebond noltzi
jnen Hollandschen en Zeeuwschen onder1349 (lanen, alle goetleren, 4an hen in onderpand genomen,terugtegeven (1). Zelli
nadat in Stavoren, denkeli
jk uitmisnoegen overeenigebelastingen, eweldenarijen
tegen de Hollandsche ambtenaren waren gepleegd , hetgeen , naar het schi
jnt,een op1312 roerhad verwelkt, waarbi
jeen derGrafeli
jkebcambten hetleven verloor,gingechter
fle Graaf vool-: met zi
jne gunstbewijzen (5). 0m zi
jne koop- en scheepvaartaan te
:5v.moedigcn, gafhi
j tlen poorteren verlof, hunne schepen,bi
j gebrek van eigen man.

.

Slaptm.SCj3aP , met andere Friezen te bemannen en verzekerde allen , tlie op schepen van

Stavoren in zi
jne staten kwamen,vollebescherming en vri
j geleide(6). Doordeze
vergunning werd de zwarigheid uitden weggeruimd,welkedeFriezen vermoedeli
jk
maakten, om metStavorensche vaartuigen in Ilolland of Zeeland te komen ,uitvrees
van doorGraafwILLEM , wien zj,naarhetschi
jnt,nognieterkendengehuldigdhadtlen,
aangehouden teworden (7). ondanksdit alles mpet Stavoren zich setlertaan 'sGraven
ehoorzaamlzeid onttrokken , en wxcx
zzx IV ,b1
j eenigeonlusten altlaarvoorgevallen,uit
s
t
at
l
e
n
Frg
e
al
and
beweerd hebben. Om dittebevestigen ,
nude brieven zi
jn regtop die

(1)WzsrxwooRp,daarb.r.Gron.D.II.bl.171-174.
(2)Ziehiervoor,bl.133.
(à)F.szoERos,FriescheJaarb.D.111.bl.'366.

(4)Charterb.p.Friesl.D.1.b1.198.
(5)Ckarterb.w.Frie&l.D.1.b1.198.
(6) Charterb.r.Frienl.D.1,b1.198,199.
(7)F.szoERps,Fr.JccrJ.D.111.bl.370.
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vertoonden Schepenen en Raad der steden Ilaarlem , J lkmaar en M edem htik een 13391354

staatsstuk van dertienhonderd achten twintig,waarbi
jdeGrietmannen van W eetergo,
de regten derHollanl
lsche Graven op Stavoren erkennen (1). 00k beriep men zich 1343
op de getuigenis van eenige hooge Friesche Geesteli
jken,welke weleer deheerschappi
jdierGraven overFrze&land bekrachtigd en verklaard hadden,datzj opdien
tl
jd, reeds vierhonderd jaren oud was (2). DeW estergoërsweigertlen echterhard- 1314
nekkig den Graaf van Kolland voor hunnen Heer te erltennen ,wellte hierdoor ge-

tergd, hen met de wapenen aantastte, doch b1
jdenederlaag tevenshetleven ver- 1315
loor (3). Belangri
jk waren de gevolgen dezeroverwinning voorde onafhankeli
jkheid
van dit gedeelte van Frieeland. Te vergeefs traçhtte 'sGraven opvolger, Hertog

j
wxsrlx van Wë#'
@:rezl, de Friezen aan zich te onderwerpen;en hetbljkt,datzi
llem bi
jhetsluiten van hetbestand voortwintigjaren,den tienden van oogstmaand
tlertien hontlerd achten veertig,nietalshun Heererkenden (1).
In Frieeland tusschen deLauwera en den D ollart was ondertusschen wederoorlog

ontstaan. zeven jarcn naden getrofen vrede mqtde Omw landen in dertienhonderd
acht en dertig (5), waren de Groningersin Ilunningogevallen en hadden er een
grootbloedbad aangerigt, doch daarentegen in Langewold eene aannaerlkeli
jk-e neder- 1345
laag geleden (6). Doorwelvaarten ri
jkdom steedsvri
jer, onafhankeli
%
i
#k-eren stouter
wortlende, eiscllten zi
j, dat o0k de geesteli
jkheid in de gemeentelaslen z0u deelcn.
zolltler hetHofi'an Rome, in gevolgepauseli
jke bevelen,llierin vooraftelkennen,
vordertle Gronzngen lastenvan de goederen derabdi
jJdewerd,die binnendestad of
onder haar regtsgebied gelegen waren. De Abt achtte zich ongehetldcn ,uithooftlevan

keizerli
jke vnorregten, daaraan te voltloen. Xen kwam eintleli
jktoteene minneli
jke
schiltlting, waarbi
j ecn gedeelte der betwiste lasten aan destadwerden toegelkend.
Tevens bepaalde men,datjaarlijkstweeafgevaardigdenuitde abdi
jen cvcn z0oveel 5 v.
van Gronzngen , in die stad zouden bi
kg'een ltomen , om alles te regelen , hvat totbe- Spr
kejom.

lloud des vredes van het zeeland strelkken kontle,datwilzeggen,wattle bevredî- 1316

gingderonlulten en vi
jandeli
jkheden tusschen deHollandersen Friezen,in welke llet

(1)Charterb.t.kkiesl.D.1.b1.199.
(2) Charterb.m.Triesl.D.1.bl.200. Verg.hiervoor,b1.124, 125.
(3)Ziehiervoorbl.156- 158.

(4)Ziehiervoor,b1.170,171. Yerg.k.szoxRos,Fr.Jaarb.D.111.bl.394-397.

(5)Ziehiervoorb1.134.
(6)J.DELEXXEGE,Chron.&'':zl.iIlKkTTI
fl:I Jnakct.T.1.j).7l.
29+
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1339- klooster Jdewerd gewikkeld was,bexorderen konde (1). Ditkloostcrwasin staat,
1354
vl
qfhonderdman uitzjneeigeneonderhoorigen,monnilten,leekebroedersendemeî
jers
der landhoeven, onder dewapenen tebrengen. De monniken i
jverden zeervoorde
Frieschevri
jheiden onafhankeli
jkheid;enmetde landschappen Ilunnzngo en hetOldczzl/?;, hadden zi
j tle Friezen tegen GraafwlLLzx IV van Kolland ondersteuntl (2),
Zl
j dreven een belangri
jken hantlelmetde Hamburgers,dieechtertoendoordenoorlog
tusschen de Hollanders en Friezen , groot nadeel leed. 9e stad Ramhurg beklaagtle

1346 zich daarovertevergeefsbjhetkloosterJdemerd (3). De Friezen beroofden steeds
hare schepen en kooplieden; waarop zl
j deFriesche schepen en goederenin beslag
hield. Eindeli
jk werd het geschil, dat ruim een jaar met het kloosterZdemerd
en Ilttnainge hevig gevoerd was,teIlamhurg in derminnebi
jgelegd. DeHambur9 M. gers verzekerden tevens den Hunsingoërs buiten en binnen hunne stad, te water en te
oosst- land , volkomen bescherming der wet en der regering, en diegenen , welke ofaan het
maand

1317 kloostervanJdemerd ofaandeanderen eenigleed deden,zoudenbj gebrek van behoorlt
jke vergoeding en voldoening, gebannen worden (1). Ten zelfde (Iagesloot
Kamhurg ten behceve zjns handels, een geljksoortig verdragmetden Abten het
klooster in M interne of Termunten , en met het bestuur en de gemeente van het

Friesche landschapOldamht(5). Spoedigechtermoestzichde regeringvanIlamhurg
op nieuw t0thet klooster àdewerd wentlen metverzoek , dat de Abt harekooplieden ,

overal waar hj konde,naarvermogen beschermen en de W estergoërs,welkesteedx
deHamburgerschbpen en kooplieden plunderden,doorkerkell
jkeofwereldljkemagt
bedwingen zoude. Hiernp verklaarde het klooster K laarkamp, dat de Abt en de
2 v. kloosterlingen van Jdemerd het eerste steeds getrouw waren nagekomen ,doch dathet
Sgrokweede hun
kelm. t

1318

onmogelijlt was, uithooftlevan den afstand entlemenigvuldigegevaren
desoorlogs(6).
Te midden der nnlusten, twisten en vi
jandell
jltheden, aan welkede landen tusschen hetF lie en den D ollart waren blootgesteltl,was een groote hongerm ood ont-

(1)DRlzssxw,Mon.Gron.T.1.p.166.No.49.

(2)DRlessEx,Mon.Gron.T.1.p.174(c).
(3)DRlEsssx,#@1.Gron.T.1.p.172-177.No.5;.

(4)DazzssEx,Mon.&''
ozl.T.1.p.177-181.No.51.

(5)DItIZSSE>,Mon.Gron.T.1.p.181-185. No.52.
(6)DRlEsszy,Mon.Gvon.T.1.p.186.No.53. Yerg.wzsznnaRr,Jaarb.t),Gron.:,I1.bj.
179- 183. ScnoTàsvs)Fr.Sïdl.B.Y.bl.171.
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'

staan, die menig slagtofer metzich had gevoertl(1). Nog vreeseli
jkerwerden deze13
391354
oorden kort daarna geteisterd, door de woedende pest, welke onder den naam van ja4a-

zmarten dood bekentl, Europa bjna half ontvolktè (2). De Nederlanden leden1350
minder dan andere gewesten, doch moet de sterfte in Frieatand aanmerkeli
jk geweest
**

ZI
Jn. Velen vielen op de straten dood neder, en op eenige plaatsen bleven uit gebrek
aan ,

levenden, sterlk en moedig genoeg om de dooden te begraven ,de li
jken onbe-

graven liggen. Binnen het klooster K laarkamp alleen werden honderd vieren tachtig
lieden, en in het mannen- en vrpuwenklooster te Foemerd, tweehonderd en zeven ,

zoo priestersals monniken, nonnen en leekebroeders,weggeraapt(3). De Abtvan
Jdewerd met meer dan tweehonderd zi
jner kloosterbewonersbezweek voor de ontzettendeplaag (1). Uitdezebi
jzondere opgaven,kan men eenigzinstothet'aantalslagtofers in het algemeen besluiten. De verderfell
jkeinvloetl,welken dezegeeselder
verwoesting eldersop dezedell
jkheid en welvaartdesvolksuitoefende,zalookin Nederland en bovenalin Friesland,nietachtergebl
evenzi
jn.Hierbragtzjmoedeloosheid,

.

.

dâ
'kr onverschilligheid voor het leven , ginds ligtzinnigheid voort. Landbouw ,handel,
.

nt
jverheid waren grootendeels gestremd, en de zorgen voor een bestaan,datelken
polsslag bedreigd werd , maakten plaats voor de genietingen van hetoogenblik. Velen
verspilden daardoor hun vermogen en geraakten tot den bedelstaf;anderen onver-

wachts rjke erfgenamen gewordenxjaven insgeljksden vollen teugelaan losbandigheid , overdaad en verkwisting.
m ar de onkunde de Joden beschuldigde, datzt
jdoorhetvergiftigen derbronnen,
de heerschende kwaalveroorzaakt hadden, vond de hebzuchthierin een geschikt mitldel, om zich de goederen dier ongelukkigen , welke verbannen ofvaak onder de gru-

weli
jkste martelingen gedood werden,toe te eijenen. Van den anderenkantverwekten
bi
jgeloof en dweepzuchteene menigte l
jveraars, die onder denwaan en schi
jn van
godsvrucht en boete, zich de buitensporigste daden veroorloofden. In grooten getale

zwierven zi
j hetland door, hunne ontbloote ligchamen wreedeli
jk geeselende,om

(1)ScHoTzwrs,Fr.#1:f.B.#.b1.171.

(2)Jos.w.tevors,Cltron.Belg.Zïâ.XXIX.c.13.Zieoverdezepestziektehetberigtderooggetuigen MATTEOvxttlsluitFlorence,opgenomen in de Gött. Gelehrte.A lz.voor1830,N:.19'
7,

voccwclo in de inleidingzi
jnerDecamerone,endenSchri
jvervandeLinlurgerChron#
ik,uitg.door
c.o.vot
as,S.13.Verg.nlsplkwrsbi
jdrageinhetMengelw.d.Faderl.Letteroef.voor1832,bl.289,enz.
(3).occo sczRtExsls,bl. 144. UsBoaxxzvs,rAer.Fris.Sïdf.Lib.XlV.p.203. Wzzszxlvs,
Chron,
.r.Frie&l.B.Y1I.bl.205. BEM/GA,#ï4f.*.Oo&t
fr.bl.144.
(4)W zsTzwpohp,Jccrâ.r.Gron.D.lI.bl.188.
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1,
3> - de vermeende wraak des Hemels te lenigen; onder de bloedige slagen zinntloos
1354 schreeuwende : ))slaet u seer doer christus eer:doer Godt so laetdie sonden meer.''

Dit geschiedde in de kerken, waarzj tweemaaldaagsmetkruisen en vanen heeutrokken. Zl
j vertoefden nooit meer dan een nacht op dezelfde plaats. NA eene
boetepleging van dertig of veertig dagen kon ieder huiswaarts keeren , doch sommi-

gen hieltlen het met verwonderli
jke hardvochtigheid nog eens zoolang uit. Steeds
groeide het getal dezer dweepers aan,welke voorwendden,dat zi
j metGotl zelven
gegeten en gedronken , met onze Lieve Vrouw gesproken., en van Christuszelven be-

vel,om zich te geeselen ontvangen hadden;dat zi
j dooden opwekken en andere wontlercn verrigten konden. De boetelingen echtbr mpesten zich verbinden ,doodslagen
en alle andere verongeli
jkingen kwi
jtteschelden,allevi
jandschap,haatenni
jdafte
leggen , zich ter goeder trouw met elkander te ver:oenen , en alle onregtvaardig goetl
.

terug te geven,hetgeen zich evenwelniettotde Joden uitstrekte, diezi
jhevig vervolgden.Eindeli
jlksprak PausctxxswsVIdenbanoverhenuitenmaakteaanhunbestaan
een einde (1).
Ondertusschen Avas uit cen gexhil tusschen tle Groningers en de ingezetenen van

zlrenthe,bjzonder die van Peize,Roden en Rodermolde,qen oorlog ontstaan,die
thans met een verdrag eindigde. be hoofdpunten waren,datde Groningersvrj bleven met betrekking tot het gebruik van den m untslag van xrxlovn , Heer van Koe-

'
zldrd:zl en Borkulo; dat de gepleegde misdri
jven Qvereenkomstig de vredebrieven
zouden gestraftworden;datde koopman metzi
jne goederen mogttrekken, werwaarts
hi
j wiltle,behnudens hetregtvan den Heer van Koeverden;datmen de ingezetenen
8 v. vanwéprszi
jdeaan regt zou helpen;4at men zi
jn eigen regter niet zou mogen zi
jn in
O
o
g
s
t
z
a
ke
n
,
d
i
e
be
h
o
o
r
l
i
j
k
v
e
r
v
p
l
g
t
l
we
r
de
n
;
e
n
e
i
nd
e
l
i
j
k,
d
a
t
d
e
t
wi
s
t
t
u
s
s
c
he
n
H
x
x
l
p
hxK ,
maand.
.
j
1350 den oom van RrpoLr,en zi
ln aanhang m et xzxlorn, Heer van Icoeverden, jetjasd.

schap Drenthe, en de stad Gronçngen, geheel bevredigd zoude zi
jn (2). Later
Werd een nader Verdrag #an Wederzjdsche bescherming enveiligheid tusschen de beide
partjen getroFen, waarbj sxxxovn van Koeverden en het landschap Drenthebeloofden, met alle magt de buitenlanders te keeren , die tloor D renthe wilden trekken , om op de burgers van Gronzngen te rooven , te branden of hcn te benadee-

(1)Dl KI.
ERK, Brab.Fecdf.B.V.bl.588-593. J.A.tzvnl,,Ckron.#elg.Lib.XXIX.c.
13. p. 272. O'
ude #0//. D ir. .
Ai'
os. bir. XXIV.c. 10.p.212. Chron. Tiel.p.354- 356.

E. s:>Ix(
)A, Rist.r.Oost
fr.bl.145.A.o,xxvmttaEwz,Ckron.Monaster.apud'xArrlllzx Analect T.V.p.46,47. Ecn belaugri
jk talereelvan dezedweepcrs,levertdeschri
jvervan dieLimàxrgerChronik,een tijdgenoot,S.14-20.
(2)DRlxssll,Mon.* 0..T.1.p.187- 193,5o.54.
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1en (1). Xen meent,datdeze bepaling voornameli
jk tegen den Bislchop van Utrecht13139354
gerigtis,tusschen wien en deGrnningersdenlteljk reetls die onlusten ontetaan waren ,
welke eenigejaren laterverefend werden (2).
De Friezen ten W esten der Laumer& waren even weinig hetbisschoppeli
jk bewintl
Na
he
t
s
l
ui
t
en
v
an
het
genegon.
twintigjarig bestand (3),had Hertog wltLxx van 16v.
keùe
'ren 11un vol1e vrjheitl van handelin zjne staten verleend (4). Deburgers Vi
nterm .
van Stavoren huldigden hem knrt tlaarna a1s hunnen regten en wettigen Heer, het- 1351
geen de bevestiging hunnervri
jheden en voorregten ten gevolgehad (5). Naarmate

zij zich engeraan Kolland sloten,schenen zl
jvan tlen Bisschop van Utreehtafkeerigerte worden. Immersongetwi
jfeltlbuiten zi
jnetoestemming,trok.hetstedeli
jkbe- 19v.
stuur van Stavoren zekere tolregten aldaar, des Bisschops tollen genoemd , aan zicllZomer-

m aand.

en verklaarde deHollantlschesteden ervan ontslagen (6). Hieruitwaarschjnli
jk isde 1353
oorlog met het Stzeht voortgevloeitl, van welken elders geene m elding worëtgemaaltt,

maardieonwedersprekeljk bli
jlttuiLeen bi
jnadriejarig bestantl,nietlangtlaarnadoor 1354
den Bisschop en de regering van UtreehtmetStanoren gesloten (7). Hetwaswelligt de genegenheid dier stad voor den Graaf van Ilolland'welke haar met de W estergoërs in onmin bragt, die haren handel belemmerden. Door tusschenkomst van den
Xbt FOIZKM T en den pastoor van Ooeterhlerum ,verool'
looftlen ten laatste de Griet- 1 v.

mannen en Xederegters van Froonakker (Franeker), nu de vi
jftleelen van W ee-m0aOag
stnd
tergo, aan Stavoren, om in hun gebied handeltedri
jven endaarin naargoeddunken te komen entegaan (
8),
Nooao-BaAlwwn. Llxsrao. Terwi
jlFriewland en deoverige Nederlantlschestaten
(1oor inwendige beroeringen geschokt wertlen , voerde Hertog zA> III met vaste hand

tle teugelsvanhetbewindoverBraband. In den kri
jg tusschen Frankrù'k en Ezlaeland,hield hi
jzich steedsaan dezi
jde van EOI/ARO III,wien hi
jb1
j(lebelegering 1340
van Doorng-k met twintigduizend gewapenden ondersteunde ($. Naden wapenstil(1)Dalzssu ,Mon.Gron.T.1.p.193,No.55.Dezoenbriefisvanden21v.Lentemaand1352.
Verg.xàG5Iy,Overdebesturen mcAlD renthe.D. 1.St.II.bl.100.

(2)DlllEsszw,Mon.Gron.T.1.p.193.(a.)
(3)Ziehiervoor,b1.171.
(4)Ckarterb.r.Frz
-e4/.D.1.b1.208.
(5) charterb.m.Trie&l.D.1.bl.208,209,210.
(6)Charterb.w.Frïedl.D.1.b1.211.
(7)Charterb.t.Trie&l.D.1.b1.211. Verg.F.s7pzRns,Fr.Jaavb.D.111.b1.411- 413.
(8)Charterb.r.*Fn-e:l.D.1.bl.211,212.

(9)Ziehiervnor,bl.105,107,109,147- 151.
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13
39- stand,welke een einde aandatbelegmaakte,nam hi
jnietmeerwerkdadig deelinde
1354
verdere geschillen der beide Vorstcn , doch bleef,althans in naam , bondgenoot van

Engeland. Hi
jbewaarde den buitenlandschen vrede,die kortstondig t
loordeltrl
jgstogt tegen de Luikenaarsgestoortlwerd (1);en sindshetdcmpen van een oproerin
Leuven (2),werd de binnenlandsche rustslechtsvooreenepaosdoordezoogenaamde
geeselaarsgeschokt(3). DeKoning van Frankri
jk lietonderttlsschen geenemiddelen
onbeproefd, om 'sHertogs vriendschap te winnen, waardoorhi
j zich tevensdie van
1347 onderscheidene andere Vorsten verzekerde. Boor zi
jne tusschenkomst werd Meehelen aan Braband afgestaan (4). 00k verleende hl
j'den Brabandschen handelaren
in zi
jne staten onderscheidene vri
jheden en voorregten (5);en om den Hertog,die
reeds naar zi
jnezi
jdeoverhelde,geheelvoorzi
jnebelangentewinnen en aan zich te
binden,bewerlktehg
''een huweli
jk van diensbeide zonen,UENIIRIK en GODFRIED,met
Vorstinnen uitzi
jn geslacht. Aan Ilzxnhlx.werd hethertogdnm Lg-mhurg en de stad
1348 M echelen metharen- omtrek;aan oonraxzb hetLand van #crœcâ/rgeschonken (6).
Beide deze Vprsten volgden elkander kort daarop in het graf. Hertog zAx , nu van
i'ne
Avettig manneli
jk oirverstoken,vreezende,datdoorde onlusten,welketusschen ZJ
dochters of hare echtgenooten ovcr de opvolging konden ontstaan, Brahand vanecn
gescheurd en verdeeld mogt worden , riep afgevaardigden uit de zeven hoofdsteden ,
Leuven , B runael, Jntwerpen , '&fprfpg:xlp,ci , Tzrlem ont,N lvellen, Leau en

een en dertig kleinere plaatsen teLeuven bi
jeen,om overditgewigtig punt-teraadplcgen. De wetten des lantls en de bedoelingen des Ilertogs verzekertlen de heer-

scbappi
j aan zi
jne nutlstedochterzollwxwA en haren gemallwzwcEslzAusvan Zltadz4hurg;maar zi
jne andere schoonzonen, LonzwxaK van Klaanhren en RElxovo van
G elre,konden ook daarop aanspraak maken,en di
twashet,watbi
jvreeîdeentrachtte
te vonrkomen f
.7
). Overeenkomstig zi
jne wenschen, verklaarden de stedenplegtig,
dat zi
jnpoit ecne verdeeling van Braband zouden dultlen,tlatdeheerschàppi
jtlcll-

(1)ZieLiervoor,b1.214.
(2)IIZRAEI Annal. Arcâ. T.1. Lib. XXXIII.

39
-J#Mlltl
-Esls, Coo'.p?>1.oj)DExl-zqK,

5o.187.p.825.

(3)Zielliervoorb1.237,238.
(4)llzxwEl Annal. Arci.T.1.L1b.XXXIII.p.323.A-(rg.Allucl'
r,6t'dcwlbt'.uk-tde Gedc/l.
v?.Gelderl.D.II.la1.Xlï ,XX.

(5)ïYlttzxs,cod.bipl.opI)EwtElx,No.19G.b1.836.
(6)llzxzzlAnnal.Wrci.1'.1.L3'
b.XXXlll.I'.324,325.,
(7)Vcrg.lliervoor,bl213.
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genen moest worden toevertrouwd,wien de wetten des landsdaartoe riepen ,waardoor1339d
1354

uideli
jk zoHAxwA en wzxczsLArstekennen werden gegeven,en datdetwee andere a v
Vorstinnen een behporli
jk apanagium zouden ontvangen. 'sHertpgsuiterstewil,in Le
ntemaand
.

welken zoHAwxA met w ExcEsLArs t0t de opvolging in Brahand geroepen , aan deGra- 1355

vin van K laanderen honderd twintig duizend, en aan t1e Hertogin van Gelre tachtig 24v.
Grasduizend Ri
jksdaalders werden toegekend, werd door Keizer ltxltzl IY bekrachtigd.ma
aùd
W einig maanden lateroverleed Hertog zAx,in den ouderdom :annegen envi
jftig,en 5 v.
na een bestuur van drie en veertigjaren. Hi
j werd in deabdi
jvan Fzllersbegra- MTI
*nXen vindt hem als een welgemaakt en prachtminnend Vorst afgeschetst ternz.
ven (1).
,

dapper in het veld en schrander in de raadzaal, handhaver der geregtigheid en ge-

trouw aan zi
jn woord, zelden weldaden, maarn0g veelminderbeleedigingen vergetende,geduchtvoorzi
jnenaburen en bemind doorzi
jn volk.
(1)Magn.Chron.Welg.p.316.Znonym.,Chron.D.Brab.p.75-76.Ed.MzTrluEl;s,1707.
DlvzErs, Ilet. Wrcâ. Lib. XlV.p. 165. IIARAErS,Jnnal.frcâ.T.1.Lib.XXXIII.p.327.
srTKqss, Troplt.d.Brab.T.1.p.4I0,.441.Dzwzz,Sïdf. Gén.d.1.#:lg.T.111.p.335 ,336.

ll. pzEt. 2 sTrK.

3:

1)E R 9 E H 0 0 F D S T U K .
3r&.N

NVILLEX V , 9EN EERSTEN GRAAF VAN HOLLIND EX LEELASD VIT HET
HPIS VAN BEIJEREN ,
T 0T 0 1:

DEN D001) YA: HERTOG REIXOPD III YlX GELRE.
AâG4- Mâ tM.
.

&

1.
354- H osswsn ss zsssxsp. Hetverbana tusschen den Bisschop <an Utrenltt, zAx van
1371 J

rkel, en MAROARETnA van Ilenegouwen

in dertienhonderdtwee envi
jftig aanger
gaan, moestHertog wxtLzx,welkehetjaarte voren metdien Kerkvoogdvrede hatl
gesloten,natuurli
jk geweldig hinderen (1). De omstandigheden echter, hielden zi
jn
zwaardin de scheede,t0tdathj,binnenlandszjn gezag gevestigdhebbende,besloot
zich op den Bisschop te wreken , wiens onderdanen daarenboven op Hollandsch grond-

gebied stroopten (2). Te dien einde verbond hi
jAhxoub van fJà':&l:is,zAx van
1,
:J5 K'
uzlenhurg 9GlzsBREcH'
rvan Fïcxdzzen andere Stichtsche Edelen aanzi
jnebelangen,
en kondigde in Slagtmaand den Bisschop den oorlog aan. Terstond rukte hi
jin het
Stzcltt en legerdezich bi
j hetdorpKoten, nabj W ç
l'k teDlzur'fedejvan waarhj
schrik en verwoesting in den omtrek verspreidde;terwjldeUtrechtscheburgers,voor
hem gewonnen , den Bisschop weigerden de wapenen tegen t1e Hollanders op te vat-

ten. OoltEdzzlzle'begafzich op nieuw ontlerIlblland. Deburgersvan Montfoort
(1)Ziehiervoor,bl.190,202. Hieruitbli
jkt,h0ezltgtlpola ,blindelingswkcEwzzhvnlgende,
de toedragtvan zaken wederhoogstonjuistvoorstelt,D.111.bl.177,ofschoon vzy wu>hem reeds
op hetregte spoor had kunnen helpen. Naleez.op de Faderl.#ïdl.bl.182,183.

(2)oenzxz,p,119. In plaat:van 1358 moetaldaarongetwi
jfeld 1354nf1355gelezenwordcn,
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en Bunachoten echter boden dapperen wederstand; en met een gevecht tegen 1354-

zAx van Egmond, waarin zi
j zeventig man verloren, eindigde voor dien ti
jd
de veldtogt (1). Doch reeds in hetbegin desvolgendenjaarsopendedeBisschop,
welke zich nu beterhadtoegerust,den krijg;en hetgeluktehem ,desteden W eeep

1371

en M uçden , die t0t lmetelland behoorende thans Hollandsch waren , beide binnen
vier dagen stormenderhand in te nemen en te verbranden. Spoedig bragt olzsBREcn'
r

van Nk
jenrode, eeù stri
jdhaftigRidder, op lastvan liertogwxLxaEx,teNaarden
eene kri
jgsmagt bi
jeen en legde uitweerwraalthetdorp Soeatin deasch. 0p den
terugtogtversloeg hl
j 'sBisschopsXaarschalk,o'
r'
ro van Laar,die hem metdeburgers van Jmerefoort was tegengetrokken, doch werd zelf zwaar gewond binnen 15v.

N aarden gebragt. Hertog w ILLEM , door deze overwinning aangemoedigd , trok met Lentem aana

zi
jne bende in hetStieltt,en verwoesttede streken om Eoogewoerd,waarhijzich 1356
had nedergeslagen, terpi
jl zA> van Egmond hetslotvan sTEvExvan #&p:Jl,na
eene hardnekkige verdediging ,bemagtigde en ten gronde t0e slechtte. Zo0 vele ver- 22v.

liezen en de afval des Heeren zwEnzR van M on@oort,stemden den Bisschop totBloeiln.
vrede,dien hi
jzelf,nabekomen vri
jgeleide,van den Hertog kwam vragen en welke
eerlang getroFen werd (2). De trouwlooze Stichtsche Epelen, deHeeren van 11&-io
30me
v.
reeletezn,MontfoortenKuzlenhurg,werden wederin genadeaangennmen eninhunnemaands
goederen en leenen hersteld , zo0 a1s die voor den oorlog waren, Alle gevangenen

van beide zi
jden znuden geslaakt,en allein den kri
jggepleegdemisdri
jven verzoend
zi
jn. De Bisschop z0u zl
jn gewoon geesteljk regtsgebied in Eolland,Zeeland en
Frzeeland behouden , en den ban over die gewesten,wegensdezen kri
jg doorhem
uitgesproken, opheFen. Eenlnee keerde onder zjn gebiedterug, metvoorWaarde
#

eener algemeene vergifenis voor de inwoners; even zx hetslnt Kredeland , doch

tegen voldoening derpandpenningen,ten warehi
jen de stad Utreelttgetuigen mngten, die reeds betaald te hebben. Daarentegen moesth1
j hetHuiste Goozindien
staatherstellen,waarin hetvôôrden onrlog geweestwas,ofaan olzslRzcsT vanF ïc-

nen vier duizend ponduitkeeren. Hertpg wzLszx z0u doorhem metdeheerli
jkheden van lm ntel, W oerden, #Mïi , en voorts met alle goederen , welke de vorige
Graven van H olland in leen van het Stzcltt bezeten hadden ,tegen voldoening der

gewonejaarli
jkschepachtgelden en behoudenselksregt,beleend worden. Beideronderdanen werden in dewederzt
jdschelanden bescherming en regtverzelterd, terwl
jl
(1)J.z.tEvols,Chron.Belg.Lib.XXX.c.9.p.281,282. DerermeerderdeBEKZ,b1.249.
Goudsck Arns.b1.109. SrFlœlqrsllrars,Jppend.adiBzKzx,p.142.

(2)J.z.tEvnls,chron.Bel
g.ZC'
â.XXX.c.10-13,p.282,283,en deboven aangehaalde
sclx'
i
jvers.
30 +

2il

A LG E X EE N E G E SCH IE D EX IS

1354- de Hertag daarenbaven den burgers van Utrecltt de handhaving der oude voorregten ,

1371 weIke zj jn zi
jn gebied genoten, belooftle;maardaarentegenmpesten zi
jhem jaarll
jks zes weken lang, honderdgewapendemannen leveren,ofhem in plaatsdaarvan
vierhnnderd schilden jaarlijks opbrengen. &chtmannen,viervanelke zi
jtlete kiez'
en, zouden bi
j eenig geschiloverde bepaalde punten,uitspraak doen,naarwelke
men zich z0u gedragen (1).
Naauweli
jlkswasdezekrl
jg geëindigd, toen Hertog wltLEM in eenen twist tusschen
Braband en F laanderen betrokken werd. Verscheidene Brabandsche Plaatsen waren
den Vlamingen in handen gevallen , en Hertog wxwcEsLAvshad zichom hulp t0tzi
jnen
aangehuwden Neef, den Graaf van Ilolland , gewend, die echt
erallen bi
jstantlol'

tusschenkomst weigerde, indien hem niet de Heerli
jkbeitl van Knueden werd afgestaan, waarover reeds veel tusschenBraband en Ilolland tedoengeweestwasJ
j2).
Graaf wILLEM lII hatl vroegervan den Graafvan Kleej de helftderregten van dien
Yorst op Keusden afgekocht (3). De Hertog van Brahand deed evenwelzjn regt
van opperste magt overdeze heerlijkheid steetlsgelden,enwEwczsLArsen zonAxx-i
waren er a1s wettige Heer enVrouw gehuldigd (1). Thansechtervoldeed men aan
den wensch van Hertng wILLEM,onderbeding,dathi
jde geschillen tusschen wzxcEstArs en den Graafvan K laanderen vereFenen,en indien ditnietgelukte,deneerst29v. genoemdemetalzi
jn magtontlersteunen zoutle (5). Hierop ontving hi
j van debeide
Lentcri
jdendeVorsten volmagt,om eeneverzoening tusschen hen tebewerken(6). Spoelnaand. t
1357

(1)v.MlEals, Charterb.r.Holl.D.111.bl.1- 4. W zcEszzx,D.111.b1.287,geeftandere
vredesvoorwaarden op, doch is m isleid geworden door een verdrag, achter vztozxziR'scltron.,

b1. 176,doorgoxsol
,x medegedecld, waar onretwi
jield hetjaartal1351in plàatsvan 1356 moet
:elezen wort
len, en 2at de voorwaarken van dien vredebevat,welke in heteerstgenoemdeJ@22r)
tùsschen Hertog wlttExen 2enBisscllop gesloten werd. Zie hierveor,bl.190. Hetzellde verdrag

heeft otzsltsin het Dirers Fsxoza.oz stwxKzwpslx gevonden, doch hetverkeerdelj
lk pp 1356
gebragt. Genck.d.C'irzdl.kerk in de2#e#er/.D.lI.b1.152,(36).VAx wuyheeltdezevergissing nietbemerkt,althans ergeenem elding van gemaakt.

(2)J.z.I-n-ols,Chton.Btlg.Lib.XXK.c.16. p.283,284. Zieoverde geschillen betrekkeljk Heu&den,hiervoorbl.141,142- 145. Verg.wzGzxwwlt,D.111.bl.239.BltpsaolzK,9.111.
bl.178- 180.

(3)Zieden briefvan 1334,bi
jszttx,Bescltr.m.Dotde.bl.735.
(l)v.xxERls,charterb.r.Iloll.D:111.bl.5.
(5)v.xtvl'ls,Cltarterb.m.#pll.D.II.bl.867. DaardeHertogen van Brabandnaardenhnr.ti
jlrekenden,mpetdiebriefop hetjaar 1357 geplaatstworden.
(6)v.Mln1:)charterb.m.H011.1).111.bl.21,23.Yerg.HrvozcopzRopMsslssTau ,D.111,J)1,572.
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dig bragthi
jdenvrede totstand,waarbi
jdeHeerli
j
.kheidMeehelen aan Flaanderen 1354.
geraakte (1). Ileuadenwerd vcpralti
jd metKolland vereenigd;en hetoudezeggen: 1437
1
v.
>Reueden -!)'
n,Alecltelen #f
J'zI''ishieruitontsproten (2).
ZomerXidd
maand.
elerwi
jlwas z-kx van Beaumont, Heer van Sehoonhoven en ter Goude,de 1357
broeder van wxtLzx lII, den elfden van Lentemaand des vorigen jaars in vergevorderden ouderdnm overleden. Hl
j was een der bernemdsteRiddersvan dien ti
jd,
alom vermaard door zi
jne dapperheidop hetoorlogsveld,endoorzi
jneschranderheitl
en wi
jsheid in de raadzaal. Zl
jne uitgestreltte bezittingen en leengoederen, ztjne
àitstekende beltwaamheden en veelvuldige ondervinding, zi
jn beleid en zuiverheid
van baatzuchtige '
bedoelingen, verschaften hem reedsonderwlrrxx lII, geli
jk later
onder w zxuLzx IV , M.
kRGARZTHA van S- eg/l/zr:zl en wILLEM V , grpoten invloed

op het bestuur der zalten; en bi
j afwezigheid dierVorsten had hi
jzelfmeermalen
de teugels van het bewind gevoertl.' Niets gewis pleit meer voor het vertrpuwen

dat men in zi
jn doorzigt,beleitl en regtvaardigheid stelde, dan tnen beidexARoAxzvu: en w zslzzx., hem de eindbeslissing hunner geschillen opflroegen en zich

Ran zi
jne uitspraak onderwierpen. Hi
jlietslechtseene dnchterna,aan wie hi
jzi
jne
aanzienli
jke bezittingen, ingevolge eener gunstige beschiklting van XARGAKETIIA van
#:zl:éy@l:m:n,achterliel(3). Zl
j wasgehuwd geweestmetLoozwxzK van Chatzllon,
Graaf van Bloo , welke vôôr haren vader overlced wiens erfgoederen nu onder hare

drieznnenverdeeld werden (1). Detweede dierzonen,zA>van Wf/ï',ontvingvnor
zi
jn aandeèldebezittingenin Rolland,Zeeland en Frie&land,cn werdhierin tloor
Hertog wlLxz
xx bevestigd(5).
Mint
ler gelukkig dan vtx BEAUMOXT, had (lriejarentevpren wxrxzzx van Dvfvenvoorde,die weinig geringer aanzien genootdan hi
j, eene schitterendeloppbàan
geëindigd, Het geslacht der Dukoenvoordewaswaarschi
jnli
jk uitden nud adelli
jken
stam der wAsszxAARs ontsproten, van welken een jongerzoon,om welke reden is
nnbekentl, in de dertiende eeuw dien naam hatl aangenomen. Niemand uit dat b
Ge-

(1)v.Mxznxs, Chavterb. r.Iloll.D.111.b1. 24. Pm A.tngls,de Cura Aez
/vàl.cas.73.
P.247.

(2)J.z.tEvols,Câron.We/g.Z,3.XXX.c.16.p.248.
(3)v.xlxus,Ckaeterb.r.Roll.D.l1.bl.709.
(4)v.xlzRls,Cltarterb.m.Holl.D.111.bl.9,in deaant.ald.
(5)v.MlzRzs, charterb. t.Iloll.D.111.b1.6. Debriel'isvan den21v.Wl
jnmaand 13W.
Zie uitvoerig overJAw Tan Aecvplesf,vzw wuw,Il%îsz.Lev.D.II.St.1.bl.191- 197.Dxszxz
vixwuxzzznzp,Beschr.m.Gouda.D.1.b1.91- 103.Dzzowcz,Feri.over d.S.en #.Tgfzf.
b1. 133- 118. v.xixezx, Fcderl.Karaktetk D.1.bl.160,161.
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1354- slacht steeg t0t zulk een hoogen trap vanaanzien en vermngen, als wlLLEx.Zl
jne
1371
uitgestrekte goederen in Braband alsin Ilolland en elders,die hi
jten deele van (le
GraTen in geschenk en in leen ontvangen had , ten deele door aankoop was magtig

geworden,verschaften hem een bi
jnavorsteli
jk inkomen. Xen kan eenigzinsoverzi
jn
ri
jltdom oordeelen,daarhi
jop eigen kosten,Fianen en Geertruidenberg metmuren
omringde en bi
j dezelaatste stadtweekloostersstichtte, welke hi
jmetderi
jkste inkomsten begiftigde. zi
t
jneonmiskenbareverdiensten,en bovenalzi
jnebedrevenheidin
staatszaken, maakten hem nopdzakeljk bi
j deregerendeVorsten en plaatsten hem in
deaanzienljksteambten en betrekkingen. ReedsonderwlLlzExllIbekleetlde bi
jden
postvan 'sGraven Kamerling, welken hi
jonderwxsLEx lY,MAROARETnA van S:zl:goumen en Onderhetverbeidersckap van Hertog WILLEM behield. Aanvankeljkdeelde
hi
j in de bi
jzondere gunstvan dezen Yorst,welkehem ltzi
jnen lieven en getrouwen
Raad'' noemde, zonder wien niets van eenig aanhelang verrigtwerd, en dieinmeestal
de gewigtige onderhandelingen tusschen Xoeder en Zoon in dertienhonderd negen en

veertig en dertienhonderd vi
jftig, a1seen deraanzienljksteEdelen voorkomt. Natkt
hi
j metz0ovele anderen pletseling in ongenade gevallen en gebannen was,schaarde
hi
j zich openli
jk aan de zi
jdevan MARGARETHA, lieverdoorverbeurdverlklaring zi
jne
goederen willende verliezen , dan eener Vorstin ontrouw worden , die hem eens zo:
véle wel
daden bewezen had en wier zaak ht
j alsde regtvaardigste beschouwde (1).

Na hetsluiten van den vrede tusschen Brahand en F laanderen, begafzich Her-

tog wlrxzEx naarEngeland (2). DewjlEouAhp hem reedsvroegera1swettigenGraaf
van Kolland en Zeeland erkend had,zalzi
jne reisvermoedeli
jk slechtseeneverefening metdenKoning betrekkeli
jk de nalalenschap van wILLEM IV tendoelgehad
hebben,datechterniettoen,maareerstlateronderHertog ALBRECnTbereiktwerd(3).
28v. Oms
treekshet midden van Oogstmaand keerde wxLrzx uit Engelandterug (1/.
01
O3
C5
St
7mTe popdpeoltt bevestigde envermeerderdehi
jdevoorregten van Keusden (5). W einig dagen later stelde hj hetburggraafschap van Lezden wederin handen van ozax
van W a&&enaar, wienhl
j hct, wegenseene àem aangedanebeleediging,ontnomen
had(6). Hetwasom dien ti
jd,dathi
j,z0omen zejtzondereenigeredon,HeeroER-

(1)nxzowGz,Ferâ.orerd.#.enK.Tmist.bl.148-156.
(2)J.A.zzvms,Chron.Belg.Lib.XXX.c.17.nzszxz,p.120.
(3)WzgEwAz:,D.lll,bl.290. BltoERolzK,D.111.bl.180.
(4)v.xlEals,Ckarterb.m.Rolt.D.b1.22.
(5)v.MlEqls,Charterb.v.Holt.D.111.bl.27,28.
(6)v.xlERls,cltarterb.r.Iloll.D.111.M.29. Verg.bl.8.

*
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RxTvan 'Fcl:rïzlgezlmeteigen hand doorstak (1). Bitwordtvoprheteerstebljk zj-11
33
571
4nerkrankzinnigheid gehouden (2/
h. Xen ontwaartechterreedsduideli
jk genoegsporen
Vandiekwaalin zi
jnvaak zonderlinggedragin den tw'istmetzi
jnemoeder,hetwelkhierdoorgrootendeelsopgelostwordt(3).YoorderustderzielvandenvermoordenEdelmanH2e0
v.
rlktstichtte enbegiftigde.hi
jri
jlkeli
jkeenekapellanjofaltaarindekapelvanhetH0fin'.
#Gra-maand
venhage,welkehi
>
jtweemaandenlateraanAVILI-EXvanY cf:rfpg:n,desgedoodenerfge- jau
naam vooralti
jdopdroeg(1).Ditiszekerevenminhetwerkvaneenenkrankzinnige,alsdie
dadenvan oppergezag,welkehi
jnognadien ti
jd uitoefende en dieuitechtegedenkstukken bll
jken (5). Hl
j za1heldere tusschenpoozen gehad hebben,doch zullen eindeli
jk meer en meer toenemende aanvallen zi
jneopsluiting noodzakeli
jlthebben gemaakt (6). Zi
jne laatste handeling als regentwas,z00 vermen weet,een verdrag
met zi
jne broeders roozwxzK den Apw:ïzlen o'
rvovanWeï
g-drdzl.Hl
jbevestigdebeide 25 v.

in hetbezitvan het Land '
pczl K oorne en het burggraafschap van Zeeland , wanneermLoauwand

vrouw MACETELD TaytFppr/l:z0u Oferleden zi
jn,Ofschoon MARGARETHATan#:n:éy/u- 1358
lven tlaarmede alleen o'
r'
ro begiftigd had (7). Van LooEwlzm in hetbi
jzonderkocht
(1)J.Auvols,Chron.Belg.Zïâ.XXI.c.17.p.285. Magn.JAr/s.Belg.p.335.v.Mlzals,
f'/lcrleâ.m.Roll.D.
'111.bl.29.

(2)W AuEwzwa,D.111.b1.292. BlsngRnxzK,D.111.bl.181.
(3)Verg.hiervoor,b1.171- 191: Behalve de etuigenissen van ti
jdgenooten alspH.z tgvnlsj
de Cura Reipuhl.cas.61.p.209 en cas.70.p..2ù0. nz BXKA,p.120; en de redenen van mLOERIIIJK,D.111.bl.181, isditgedrag alleen,dunktens,gcnoegzaam terwederlegging van IIryoE-

copla LLamhaclteriana in hct derde Deelvan MEussT0Kz,bl.570 en de v01g.) cn anderen,
welkedekrankzinnijheid'
van wlttEx a1sverdichten alseen bloatvoorgeven van llertog ztsRzcuT,
om hem van de regering te ontzetten,willen beschouwd hebben. Evenmin behoeftmen derhalve

met mLDxAoIa;t.a.p., in navolging van eknigekroni
jkschri
jvers,dezekrankzinnigheida1shet
uitwerksel te beschouwen ))van een vergif hem in Engeland, m aar in geen genoegzam e maat
segeven om volstrektte dooden-'' Daarenboven zou men metIlrynEcopglt, t.a.p.b1.573,kannen

vragen )om welke reden en doorwien ishem ditvergiftoegediend? en waarom juistinEngelcs#?)) YrnegerLad hi
jeen zi
jnergeheimgchri
jvers,welkein cenekerk hetsakramentde,altaars
oneerbi/ig behandeld had, daarover ten vure veroordeeld. Ps. A uvoxs, de Jlrc R ei
puhl.

cas.70.p.238. BII-PERDSJK,D.111.b1.181(2)houdtditvooreen bli
jk vansterken gedsdiensttjver;wàGEAàAR,1).111.bl.291,vooreea bli
jkvan woestheid.
(4)v.xlERls,Charterb-'r.Holl.D.111.bl.29,36.
(5)v.Mlzlls, Charterb.m. Koll.D.111.b1.30-39. Overden oorsprongenaard der kapellanjen,ziemenv1wRHYX op deBat.fccrc. D.lI.bl.614.
(6)BltozanlzK,D.111.bl.182.
(7)Ziehiervnor,L1.161.
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71 hjdeaanspraak,welke dezea1seerstgeboreneop Eenegoumen,Eolland,Zeelanden
Friealand maaltte,hoewelhi
jereensplegtig afstandvan gedaan had, voorvierduizend gouden schilden jaarlt
jks af(1). Kortdaarna,z0o nieteenigedagen vroeger,
werd hi
j teQaesnoi, waarditverdragdoprhem gegeven enbezegeld was,opgesloten (2). Hiereindigdehi
j eerst dertig jaren laterzjn leven (3). De gevoelensover
dezen Vorst waren steeds zeer uiteenloopent
l, en ongetwijfeldheeftmeerdere ofmintlere Hoeksch- of Kabeljaauwschgezindheid daarop invloed gehad (1). Goede hoedanigheden kunnen hem nietbetwistworden, en welligtzou zi
jn naam , zoonietschitterend,toch vlekkeloost0thetnageslachtzt
jn overgegaan,indiennietheerschzuchten'
een onstuimig,hoogstprikkelbaargestelhem totdaden verleitlhadden,welkezi
jnhart
zekerljk afkeurde,en die eenenvloed van onheilen over land en volk verspreidhebben (5).Betreurenswaardig waszi
jn lot. Rampzalighi
j,diemethaartwist,welkehem
gebaard en gezoogd heeft!(6).
'sHertogsnngevalvorderde eene dadell
qkevoorziening op hetbewind deslands, en

jlbehooren deze brieven
(1).v.Mltnls,Charterb.w.Iloll.D.111.bl.15- 18. Naar den holkti
de
e
c
ht
he
i
d
de
z
e
r
s
t
uk
kc
n
bc
s
t
r
e
de
n. Zie Lambacheriana,
t0tlzetjaar 1358. llrvoEcopEaheeft
bl.588 en devolgg. 0nsschi
jnthetmetSII-DEROIJKtoe,datzi
j,olschoonschri
jllbutenhebbende,
echtzi
jn, D.111.bl.190. Bltnlltoul
t gist, dat tonzwuK misschien naarhetRomeinscheregt
wilde beweren, dathi
jin 1328 geboren, bl
j den afstandin 1346, slechts18jaren eudwas,ea
dusminderjarig,en deafstand daarem n'
ulen nietvoorafstand terekenen.
(2)J.AtEvnls,cltron.Belg.Lib.XXX.c.17.p.285. DsSEu ,p.120. WzuxzlR,D.111.
b1.792 verhaalt,denk-eli
jk op gezagvan GovrHtlEvEx, Chron.r.Holl.bl.394,datllertog wlttxx
in den Sccg was in bewaringgesteld,vllrhijnaar Quesnoiwerd gevoerd. BII,oERoIa ,D.111.
bl.182 zegt,op welkgezag is 0ns geheelonbewust, datdc kamerin welke wlttzx in hctHofte

tsGravenhagewerdopgesloten,benedensvloerswas,en in zi
jn ti
jdterbewaringvanpapierender
(lriflle van 'tHofvan Justitie gebruikt werd,doch sedertdeverplaatsiugvandatHofuitgebrokenis.

(3)DatHertogwlttEx in 1389 te Quesnoiin zi
jne gevangenisoverleed,heelkwzGExzza,D.111.
b1.320,teregtbeweerd. Zie v.wux op wzG.St.111.bl.67.

(4)Men vcrgeli
jke den loi
-welkewxttzx uxuxtGzzarsszEGEx,een ti
jdgenoot,bi
jD>:Joxls,Ferh.
over de #, . en A. Tmisten.Inl. b1.XXXI.272; en :IIIt.A txvnls, wxttxx'shoogbegunstigde

klerkofgehqimschrl
jver(#eCuraAeïpvJl.cas.LXX.p.238) hem toezwaai
jen, metdegetuigenissen van z.l LEvols,Chron.Aelg.Lçb.XXX.c.17.p.285. Magn.Chron.Belg.p.335,en
uEoA, p.246. BltoExnuK's oordeeloverdezen Yorstgrenstaan dateensvolslagen krankzinnigen.
D.111.bl.215,216. Verg.bl.146,151,155,159,174.

(5)Verg.I)xJO:GE, Terlt.o.d.S.ez&A.Tmist.bl.258-263. VAxxàxpzx,Faderl.AJrcl-terk.D.1.b1.160.

(6)Lvtnrs,Gesch.d.Sederl.D.1.bl.1*.
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ontvlamtle OP nieuW het vuur der tweedragt (1). De Kabel
jaauwschen begeerden13
13
57
41
aan MACHTELO van'Laneaater, wzxzLExs gemalln, de regering op te dragen, zoo

lang zi
jne ongesteldheid z0u aanhouden (2). ge Hoekschen wenschten hetbestuur
in handen van Hertog AtsREcuT, zi
jn broetler, diehem ,bi
jkinderloosoverli
jden,
zou opvolgen en daartoe door hemzelven zoowel als door Keizer LODEVTIJK , hun
vader, bestemd was. liemand anders dan Ayxsascu'
r was derhalve tot de regering

bevoegd, ))uit het welbekende beginsel,dathenadelastofdezorgdervoogdl
jbehoort, wien het voordeel der erfenis wacht (3).:' Er isgrond tegelooven,dathi
j
zich reeds vroeger van een magtigen aanhang in Ilolland Toorzien had, en beproefd

heeft zi
jn broederden voetteligten (1). Hi
jwertlthansalsRumaard,Toezzener of
Beaekermer des lands aangenomen , en ltondigde zich den drie en twintigsten van
Sprokkelmaand te D ordreeht,voorts te Rotterdam , Jc/lï:#lz?z,Leyden , Ilaarlem ,
in K ennemerland en W aterland , te A tkmaar, A /nzlfi-:zldlzzz en Geertruiden-

:e'
?'
v, a1s zoodanig aan, bi
jeen open brief,wellkeden zesden van Lentemaand door
Vrotlw x.
xcllTzLo bezegeld werd (5). 9e steden,welke hem n0gnieterkendhadden, 18v.
of zulks weigertlen, werden ,
ebi
j eene aanschrl
jving derGravin,daartoeuitgenoodigtlLe
mant
al
z
d
en gelasl (6). Hj beloofde ))de lodep, gedurende zi
jnsbroetlersziekte,te zullen
.

(1)z.Atrvnl!,Cltron.Ael
g.Lib.XXïI.c.1.p.286.
(2)BzlmEanlzK,D.111.b1.183,186,meenth
;datdeKabeljaauwschen ditmissctlien in overeenstemming met den wil valz (den krankzinnigen1) wl&tExbçgeerden, wiens ongqsteldheid welligt
kortstondigzi
jnkonde.
(3)BltoxRollK,D.111.b1.183. l1CYnECOPER is, doch geheelten onregte,van een tegenovergesteld gevoelen. Zie'smansLambacheriana,in h.etderd,eDeelvan xEtlsSTOKE,bl.581en devolg.

(4)Ziedelaeidebrievenvan den 5en 6 vanZomermaand 1357 (hetjaartalwordtechterin de
stukken zelvenietopgereven)bi
jvzxMlEqls,charterb.r.Iloll.D.111.bl.22. Verg.IlrvnzcapEa,
Lambacheriana,bl.571,wien :II,
DSItDIJK volgt,D.111.bl.186.

(5)n Mzxuxs, Cltqrterb,r.Iloll. D.111.b1.39- 43. Vezp llvvpEcopzl
t's Lambaclteriana,
bl
8- 581.
.. 57

(6)v.MIEnIs,Cltarterh.r.Iloll.D.111.b1.43.Verg.svvnzcnpn ,Lambacheriana,bl.575- 578,
eq BltoERplzx,D.Il
,1
.bl.187.Hetwasxeernatuurli
jk,datztpaEcnThierendaartegqnkantingontmoette.
DeKabcljaauwschenmogen onderdeEdelen demeerderheidnietuitgemaak-thebben,zekerbezaten zi
j
diennderdesteden.Ontegenstri
jdiggaan IlrvoEcolRenBlsozRozzKtever,wanneerzi
j,indezetegenkanting,dienietzooveelza1tebeduidengehad hebben aljzi
jmeenen,en van welkegeenkroni
jkschri
jvereeniggewagmaakt,een overtuigend bewi
jsmeenentevinden,dat))wsBRzcll'
rinderdaaddcr
satiewerd opge& ongen ,en dezehem nieta1sdebroedervan wlttEx,maar alszoon van xzhozau sw
en door de 11
*oekschen ingehaald,aanmerkte.'?- ge grootste cn l'Qere amstesteden van Holland,

II. Dzslz. C sTrx.
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71 regeren metraad dergoede stedeq en van zulken,diehijdaarbi
jnemen z0u;wi
jders
in alle gevallen regtte doen naar ,sLands regten en gewoonten ; en de schulden van

zl
jnbroederte betalen (1).'' Hiertegen beloofden delandzaten,diehem voorRuwaard
erk-enden,hem onderdanig te zi
jn, het landte zullen helpen regeren,en allegeschillen bi
jteleggen (2). 0p dezewederzi
jdschebeloften werd AlzBltzchTin Zeeland
(l23v.zoowela1sin Kolland erkend (3). Tweemaanden laterkwam hi
jmetLopzwzzK den
r35
asn8a.R omeln oxereen , dat hi
1
J.w ltxzEx , zoo die kinderloos pverleed, z0u opvolgen , onver-

minderd hetregtvan roplwzzK en ow o op hetLand van Foorne en hetburggraafZ24v. schap van Zeeland. Lonzw xzK zou de vierduizend schilden , hem door w ILLEM toegeom er1uaand.zegd , behouden. Stierf ALBRZCET kinderloos. dan zouden de driegraafschappen weder
.

zv. erven naarluid desverli
jbriefsvan KeizerIzoozwzzm, bun vader (1). W einigdagen

1l00im.d
aarna, verklaarde &.
ssltscu'
1', dat w xlzlœx aan sonzw zpm twintig duizend gouden schilden ,wegensden afstand van alle regt op Ih negouwen, Kolland,Zeeland en Friee-

land,schuldigwas;datdeze moesten voldaan worden,en hi
j uitdien hoofdeW zeringerland verpand had,dewi
jl ht
j g.nergens geltllienen nochcrjgen en konde (5).''
Korthierop isdezes0m doorhem afgelostgeworden (6).
De Hoekschen deelden natuurli
jk in de bjzonderegunstvan ALBRECIIT,welke hun
voornameli
jk zjne verheëng verschuldigd was. Hj plaatsteeenigehunnerEdelen in
(leaanzienli
jkstehtreltkingen derKabeljaauwschcn,enveranderdenaargleddunltenen
'

Del
ftuitgezonderd,crkendenhem dadeli
g
.k in zg
..newaardigheid,en volgensBII
-DERnIJK zelven,had
hi
%
i
#
'op diewaardigheid regt,en in datregtwerd hi
j daarenbtwen doordeGravin,misschien wél
uitnoodzaak, doch ditisn0g onbewezen,bevestigd. Hi
jmoestzi
jnetegenstandersderhalveals
opl'
oerlingen bescheuwen.

(1)v.xl>mls,Charterb.r.#p#.D.111.b1.39.
(2)v.MxERxs,Cltarterh.m.Ilbll.1).111.bl.45.
(3)Zieden briefvanderegeringvanDomburgjbi
jv.Mlnls,Cltarterb.r.Roll.D,.111.bl.45.
*

.

llezellriefwaste Middelhurg geteekend,hetgeen de gissing van BIIa
II>IRIIIJK,D.IlI,J)1.187,188,

nietbevordert',datdiestadzichtegenz
'TBRZEHTSaankemingjekanthebbe. Daarenbovenbli
jktuit
brieven van den 2denvan Herfstmaand,den 6denen 7d.n van W jnmaand deszelflen jaars, bi
j
v.slEals, (A artezb.r.Iloll.D. 111.h1.52,61)dathetgezagvan den ltuwaard aldaarerlend werd.

(4)v.lllEllls,Charterb.r.Iloll.D.111.L1.48.z.Ktrl'
r,Ilist.d.Iloll.Staatsreg.D.V.b1.252.
(5)v.MlEl
tls,Charterb.r.Holl. D.111. bl.49. Zie over dezeonderhandelingen tusschen de
beitle broeders,TlrvoEcopEa,Lambacheriana,L1.585-590. à.KsvIT,Hist.d.#p#.Staatsreg.
D.V.b1.244- 254. BILI-RIIIJK,D,111.b1.191- 191.

(6)v.xlEl
tls,Chat-tez'b.r.Iloll.D.lIkb1.51;aldaarvindtmentenminsteop den 15 v.Oogstmaaud 1358,een kwl
jtbrielvan 22,000 scllildcndoorsoplwxzK te Dordrecltfgeteekend.
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buiten den gewonen ti
jd,de regeringin desteden zoowela1sophetland(1).Ofschoon13
13
57
1-1
hj totbeide geregtigd was,verwekte ditevenweltegenstand en beweging (2). De
stad Deyt betwistte hem het afzetten harerSchepenen en weigertlezelfs,hem s'oor
Ruwaard teerkennen (3). Rzlxorn van Brederode,in stede:anzAx van 'l/ezn:zlstein, een Kabeljaauwsch Edelman, totBaljuw van Kennemerland Aangesteld,viel
in deduinen bi
j Caatrgkum in eenehinderlaagderKabeljaauwschen,waarbi
jdriezi
jnerbedienden omkwamen,terwi
jlhi
j zelf tenaauwernood hetleven redde doorin de
kerk van hetdorp te wl
jken,waarde inwonershem ontzetten. Deaanvallersbergden

zich deelsop hetnabg gelegen slotte Ileemekerk, deelsin Delft (4). Deze overu
moed moestterstondgetuchtigdworden, indien Ax-saEcu'
rzi
jnbedreigd gezag nietnp
het spel wilde zetten. Spoedig werd op zi
jnbevel, hetslotIhemskerk doorDIRK
vanPolanen,eenHoekschEdelman,belegerd en nae1fweken bl
j verzragbemagtigd.10v.
W
Slagtm.
ILLZM van #::znâ'à:r# voerde men nevens de bezetting, a1sltri
jgsgevangen naar 1358
Zeeland;en erverliepen eenîgejaren,vöörhi
jgeheelmetHertogALBRECUTverzoend
en in het bezit van zi
jn goed hersteld werd, hetwelk echter,dewi
jlhj kinderloos
overleed,aan de graaqi
jkheid vervallenis(5).
Terwi
jlhet slot Ileemskerk nog belegerd werd,wasDeytopenli
jk opgestaan en
had krjgsbenden geworven, welke doorGlzsBazcHTvan NI
jknrodeen eenigeandere
Etlelen werden aangevoerd. Deze bemagtigden en sloopten de sloten P olanen .en

Bznkltoret,jabraken zelfsin 'eGravenhage'sHerlogs kerkers open, en voerden de 1359

gevangene Delvenaars in triumfmetzich naarDeyt(6). AtBhEcs'
rbevond zich OP
dat pas in Zeeland , werwaarts de bewegingen van FLolls van W/rz'dl- , naar het

(1)Verg.wzGExwla,D.111.bl.295. BltnzRolzK,D.111.bl.194,195.

(2)v.wlzx,Naleez.op deFcderl.Ilia.bl.184. BltoERnzzK,D.111.bl:195.
(3)Fragm.Chron.Rhytm. in xAwHzElZnaleet.T.1.p.65. Yerg. de aant. van v.mgqls,
Charterb.r.H 011.D.111.bl.43.

(4)z.w uvpls, Chron.Belg.Zï:.XXXI.c.3.p.287.'De Orig.efReb.gest.D.p.de
Bred.in MZTTHAEI J nalect. T.1.p.630.

(5)z.xtEvols,ckron.Belg.Zïâ.XXXI.c.4.p.287. Deverm.sExl,b1.253. v.xygRzs,
cltarterb.m.Ilolt.D.111.bl.85.

'

'

(6)J.zuvnls,Chron. Belg. Zïâ.XXXI. c.'5. p.287. BILDERbIJK had uit het Goudsclte
Ar-f
g'
zJ'e.
,bl.'110, kunnen leeren, dat hi
jzich,D.111. bl.197 (1), in de personen dezer
gevangenen, deerli
jk vergist. Hijheeftzich hier,hee.geringdezaak ookop zich zelve is,aan
.groveslordigheid,ofaan kwadetrouw schuld: gemaakt, daar 1
)i
j weinig regels later, ditkronijkje,en weldebi
jgebragtebladzi
jdezelveaanhaalt.
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- schi
jnt, hem gerûepen hadtlen (1). Deze Edelman had zich van het zegel en de
papieren van Hertog w zx,x-zx meester gemaaltt en die met eenige kleinooden op het

slot te Iletuden, waar hj als Burggraaf het bevel voertle, geborgen. llierwerd
L2ouw5v.hi
l
or Hertog Alzsazcs'
r belegerd en genoodzaaltt, zich bi
j verdrag overte ge- do
lnizndven (2). Hi
J stelde daarna, in tegenpaordigheid van de Gravin MAcnTEl,o, eenige
.

1359 Edelen en afgevaardigden van steden , (Ie bewuste papieren en het zegelin handen

20v.Tan ALBRECHT9 welke ditterstondin stukken deed slaan (3). Doorde onderwerping
skperlo
k-van vAx BoRszrlx, was echter.de rustin zeetapd uketverzekerd (:). Maardeopln.
stantlderDelvenaars, nondzaakte ALBRECHT onverwi
jld naarIloltand terug tekeeren.
1 v.Terstond beschreefhi
jheirvaarten slceg hetbeleg voorDelft. Na eenehartlneklkige

tirzs'n'en dappere verdediging van ruim tien weken m oest de stad zich op tleze voor,
waarden methem verzoenen. ((Duizend burgers zoutlen ,barrevoetsenblootshooftls, de

Gravin MACHTELO en Hertog AI-gRECHT om li
jfsgenatle bidden; ditzelftle zouden s'i
.
jf20v. hont
lerdvrouven uitdestad,blootshopfds,methangendeharen en jnharebestekleellleeil
n.deren , van hen voar hare mannen en vrienden afsmeeken ; van deze genade echter

waren zi
j uitgesloten, welke zich aan het feit te Cantrieum hadden schuldig ge110i
-12maaltt(5).'' Hierop volgde eenenadereuitspraak,op naam derGravin,desRuwaards,
Zo*me
2'àrzi
l'ns gemeenen Raa(ls, en der steden die zi
j))daertoe ghecrighen conden,''waarbi
j
maand?1o.verschcideneburgers,bi
j name genoemd,metvrouwenenkinderen,uitalle'sGravenlanden, deels vooreeuwig deelsop hoop van wederkomst,alszi
j eenebedevaart
naar Ieruzalem gedaan hadden, gebannen werden ; voorts 2o.zou Delft ontmanteltl
-

en nooit weder versterltt mogen wortlen ;tcn 3o. zouden de Graven voortaan de stedeli
jkeregering,naar willelteur, veranderen ltunnen;en ten 1o.werd den poorterscene

boetevan zestig duizend Brugscheschilden opgelegd (6). DeEdelenenUitheemschen,
(1)Vergeli
jk de bricven van den 24e,.van Herrstmaanf
l) 7den van W i
jnmaând en 8stenvall
Slagtmaand 1358bj v.MlzRls,(Aarterb.r.Holl.D.111.b1.52,61,68; en den briervan den
25aten van Louwmaand 1359,bl.76; ook b1.83.

(2)v.xlzRls,charterb.r.Iloll.D.111.bl.76,77.
(3)v..xlEaxs,Cltarterb.r.Iloll.D.111.b1.80.
(4)BILDERDUK,D.111.b1.188. Verg.dc aldaaraangehaaldebrieven bi
jv.Mlzqls,cltartet'
b.r.
Holl.D.111.bl.88.

(5)v.xlzals,Charterb.r.#pll.D.111.bl.91.
(6)v.Mluxs,Charterb.t.S:ll.D.111.bl.92. Vcrg.HrvpgcouR'sLambacheriana,b1.575577. Hrvnxcppn ,even als I's.A txTms,de cvz.c Reipnbl.cas.61.p.209 , berispt llllt gedrag

des Hertogsbetrekkelijk Del
ft, dech wordt hierin teregtdoor Bltoxanux weérspreken, D.111.
1)1.1% ,200.
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welke hen ondersteund hadden, waren in den zoen niet begrepen ; ook hadden deze 13541371
zieh reeds op het slot te Ileueden gered. Een van hen echter, uzwbaxx .van A r

W oerd, werd op den kerktoren te Delf'betrapt en onthoofd. De overigen werden
een jaarlang op hetslotte Ileueden belegerd, en toen op xonrspraak van o'
rTo van
Jrkel, in genade aangenomen, onder voorwaarde, van binnen twee jaren naarJ6-

ruzalem in bedevaarttegaan (1).
Zegepralend kwam AwBhzclT binnen D elft. De voorwaarden 'werden op het gestrengst ten uitvoer gebragt en de muren ten grondetoegeslecht,waarbi
jzich de
Dordrechtenaars het i
jverigstbetoonden; zi
jnamen deketenen derpoortenmetzich
en hingen die a1s zegeteekenen aan hunne stadspobrten op. ALBRECHT besloot nu ,

Deyt door het bouwen van een kasteelvoortaan in bedwangtehoutlen,doch ontmoette zooveeltegenstand, dathj ditontwerp varen liet(2). JA> van Jrkel;een
der magtigste Kabeljaauwschgezinde Edelen , welke een voornaam deelin den Delftc
schen opstand genomen en zich boventlien vele geweldenart
jen veroorloofd had, ver- 4 v.
Hooim .
zoendezich metden Hertog,wien bi
jbeloofde tedienen metzi
jne ))banierenenluden 1359
van wapenen,'' en werd daarop met de goederen, welke hi
j van Ilolland in leen
hield,opnieuw verli
jd (3).Hetwaseenegezonde staatkundedezenvermogenden man
aan zicN te verbinden,dewt'lin Holland nog nietoveralde gewenschte rustheerschte, en deongeregeldheden en onlusten in Zeeland voortduurden (4). Axzsszcll'
rzag
lich zelfs genoodzaakt M zddelburg te belegeren , waar men Vlamingen had ingeroe- 11 v.
pen ,< welke de stad tegen hem hielprn verdedigen. Er werd eene verzoening'getrof- Wi
jnmaand
fen en den Vlamingen vri
jgeleidenaarhun land verleend (5).
1361
Inmiddels was de Ruwaard in vriendschapsverbindtenisscn met den Bisschop van Utrecâ;, de regering dier stad , de Friezen tusschen het K lg-e en (le Lauwer&, de
.

.

Gravin van Kleef,en metEbvAxn van Gelregetreden (6). Degoedeverstandhoudi
ng
met dezen laatsten, was echter van geen langen duur. Toen xnvAab i
n den slag bi
j

Tzel,zi
jnen broeder azlxovo gefangen genomen en het alleenbewind over Gqlreaan(1)J.Atrynxs,Chron.We/g.Lib.XXXI.c.6.p.288. OudeWoll.bêv.Kron.bik.26.c.6,
7. Vu nxwu a, Cltron. m.Holl
:.bl.91. Goud&ch Ar/>.bl.110. Ziebctrekkell
jk he
tbeleg van

Deft,v.MzEaxs,Charta'
b.m.Holl.D.111.b1.89,90,97,99,104,121,129,130;v.wlzx,
Rwiszittend Zerex ,D.1.b1.635.o:I-AXGEv.wxzxGu aosx,Be&chr.m.Gouda. D.1.bl.312,328.

(2)Goudsck Kron.bl.111.
(3)v.xxslxs,Cltarterb.m.Roll.D.111.b1.94,100. Verg.b1.81.
(4)Ziev.MlxRls,Charterb.r.Iloll.D.111.b1.83j88,96,124,1K ,133,135,136,178j182.
(5)v.muls,Charterb.r.Holl.D.111.b1.130.
(6)Nev.xlxaxs,Charterb.m.Eoll.D.111.b1.55,59,86,105,114,118,

j5:
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1354- vaard had, vond:de aanhh
ana der van Hekerense'
ene scàuilplaatsen beschermibg iti
1371 H

'
- .
olland. D.e iakloed , welken de Heer van Jrkel, een bitter vi
gand van Ellva.
ltn , in
*

*

.

dien ti
jd op A'L'
shEcuT uitoefende, had ditontegènstri
jdig bewertt(1). Eorkhpverklaarde wel tèrstond den'oorlog aan 'ALBR'
zcuT,'doch verscheen niet op den Ileçm'
en.

..

-:

-. ;.

.

.

bèrg, nabi
g Jèiiekefèbrt, deplaatswelke hi
Jtoteen veldslag had aangewezen,cn
waar ArvaEcuT met ontrolde banieren hem wachtte. De Hollanders stroopten en plunderden dkarop in Gelre, legden'een 'aantal dorpen in de asch , en troltken eindeli
jk

meteen aanzienli
lken buitaf. Erwerd eèn vede getroFen,waarbi
jEnvAhn aan AL'
L
136: BhzcEl'soudste.dochter,KATUARINA,toen nôg een kind,verloofd werd (2).
Goede veistàndhouding met de naburige 'staten was ten hoogste wenscheli
jk voor

AI,BRECIIT,ter handhaving van de inwendigerusten terbeteugelinj van den euvel*

.

.

.

m oed der Edelen ,van welke velen geli
gk BhEoEhonz en van ARKEL,vi
gandig tegenover

elkander stonden, en in wiergeschillen hj dikwerfmoesttusschen beidekomen (3).
'elfszl
jn gezag werd openlijk getrptseerd doordie Heeren , wier magt hijmoest'
ontZlen. OTTo van'Jrkel, aanzi
enli
jk doorden adel zi
jns geslachts, welke metdien
der Gravenvan.Rollan* kondevee
di
jveren, en magtig door'zi
jùeuitgestrekte goedez
*

v

,
.

*

ren en binnen- zoowel'
als buitenlan'
dsche betrekkingen , had te D ordrèeht eenen tollenaar doen ombrengen, welke zi
jni onderdanen doorknevelafi
jenbezivaarde. Aan
hethoofd'van een aantal gewapenden,verstoutte hi
j zich ALBRECHT in 'œGravenhage
vergiFenisvan dien m anslag te verioeken , welke hem nietalleenbeleefdeli
jktoegestaany
begi
f
t
i
gd
we
r
d.
Hi
er
onder
behoorde,
maar ht
j zelfdaafenboven mèt'nieuwe voorregten

naar het schi
jnt, vri
jdom van hetDordsche stapelregt voorzt
jne onderdanen. Daar
echterDoràrechç ditvan hen bleefvorderen , nam 'hi
jdewl
jnschepen,dieden R'
J/
ZI
(1)Nxznor:, Gedenkm.vïf de'Geack.r.Gelderl.D.lI.b1.LXXIX,'LXXX. Hoeverkeerd
uitD.III.bl. 20t,202. Hi
j zcgtaldaar
zoo veela1s dat AtBaxcuT de van Hekerens gunstig was, omdatzi
jxjbroederwILLEX deBronkhorsten ondersteundhad. ondertusschen Lli
jktuit deverdragen van wederzl
jdsche bescherming,
BILDERDIJK Zaken Toorstelt en beoordeelt,bl
'î
'kt'opnieuw
l
g

'

.

e

#

%

,
.

den 20 van Grasm aand en 16 van Oogs'tmaand 1356 tussc'hen AI,
:RECHT en x.orAho, het
hoofd der
'$

Bropkhorsten,gesloten,en.door,vzxxlslxsin hetcharterh.r.Iloll.li.fIl.bl.8'
6,105 opgen-omeh (Vvrg.
wlzsoa,t.a.p.bl.LXXYIII,LXXIX.
),datwxz
nlkEcs'
in den eerstenti
jdzi
jnsbewinds,
.
.
'

-

.
even a1s zi
ln broeder, den Bronkhorsten gunstig was; en dat hi
J door een Kabell
aauwsch of M/il-

lemsgezind Edelman van hunne zi
jde werd afgetroond,heeft>IJqIjFr t.a.'p.beven alleredeli
jke
tegenbedenking gesteld.

(2)zsAuvols,Chron.#clg..'Zï:.NXXI.c:9..p.287'
,288.. Verg.xzzsoa ,Gedlnktr:v0
-1de
Jedc/'. r. Gqlderl.D.II. bl.XC.

(3)ZieAr.MIERIS,Cliartevb.r.Holl.D..111..
b1.1
,3'
6,'138.
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derwaarts afkwamen , Toor Gorkum uit weerwraak weg, en bedreigde zvlfs de stad 1354.

meteenen vi
jandeli
jken aanval (1). Deuitspraa
.k van d,
ezentwistwçrd aap Hertog AL-

japj

BRSCIIT en (len Jonkheer vqn W
. loh overgelaten , welketeSehoonhovqn çeneverzoening 14v.

bewerkten (2). Sinds dien ti
jd werden de ingezetenen deslandsvan Jrkelvaphet ja6z
Pordsche stapeltegt vri
jgesteld (3). OTTO versterlttenu zjn gqbied doorhetbôuwqn
:an hetslotEverntezn aan deLek en hetbevestigen van GaaperenenIlagentezn(1).
Ondanksditallespri
jstmen zi
jne zuchtvoorvrede, en beweert,datagn hem ))voornameli
jk dank teweten is,datdewoedç.derparti
jschap zoo langsl.
apepdebleefeerzi
j
wederom uitbprst(5).'' 9itesrenwelgebeurde weldrain Del
ftwaar.'
hevig gevochten 25v.
,

werd en drie personen sneuvelden. AsvxzcnT liet ?ich echtçr ligteligk metde rust- 1a64
verstoordersverzoenen ,onder welke eenige Hoeksche Edelen van den hoogsten rangge- 3 v.

noemd wordyn (6). Even z00vergafht
jhetvolgendejaaraan de Heeren van Bredq-slagtm.
rode, van Polagîen en anderen , den m oord aan zekeren w llztyx voy'
r gppleegd,.
(7).
Om dien tljd vielte Ilaarlem een opstand vnor, welke insgelijks@gn tlrie menschen
hetleven kostte (8). 0ok Jmeterdam bleefnietvri
jvanbeweging,welkqwaarschi
jn-.1365
ljk uit de Hoeksche en Kabeljaauwsche parti
jschap ontsproot(9). H,ertog ALB,REcu'
r
verzoende zich pet dc stad en bevestigdt alhare handveFten en regtcn mi
tszi
jh
.em
,

.

tienduizend schilden , elk vau vier en twintig grooten Vlaamsch , opbragt;,Alle ingeze- 17v.

tenen moestcn daarin dragen, uitgezonzerd negentien pçrsonen,wellte in bi
jzendereSkper
oklm.
voorwaarden van verzoçning methem getreden waren (10).
1,66
(1)z.Atxvols,c&'
nl.Belg.ZïJ.XXXI-c..11-p.290.
(2)v.xlznls,'
Cltarteèb.m.#:11.D.111.bl.140,i0oten minstehetaldaarmedegedeeldestàatsstui,nietop ecnen vrocgeren ofandcren twistbetrekking heeft.

(3)z.A tEvols,Ckvon.Belg.Lib.XXXl.c.11.p.291. 5VlG:5zkh,D.111.bl.208,plaatstdeze
gebeurtenis in 1359 of1360, en wordthierin wedei door BILOEROIJK,D.111.bl.200 gevblgd,of-

schnonz.z tEvnlsin 1.c.hetjaartal1363,en hetdocumentbi
jv.MlERlst.a.p.heteindevan1362
opgeeft. vzxM'
IJNheeft evcnmin dezen misslar opgemerkt. Naleex.p, de Fcderl.Ilist.L1.185.

(4)z.x rxvpxs,Chron.We/g.Lib.XXXI.c.11.p.291.

(5)Bxtoy:
RnlzK,D.111.b1.201,welkewàGzxwzR,D.'111.'b'1.299,vokt,diezichop J.'zI
-Eynls
in 1. c.had kunnen Lcrocpen.

(6)v.MlEnls,f'âcrferJ.m.Ilolland.D.111.b1.171.llet Goudsçh Ar/l.bl.111)waar cchter
hetgetaldergesneuvelden op 36 bepaald wordt.

(7)v.Mlzals,Chartevb.w.Roll.D.111.bl.179.
(8)v.MlEals,Charterb.t?.Iloll.D.111.b1.182.
(9)MQGESZZR,Amsterdam jSt.1.b1.123.
(10)v.MIERIS,CItavterb.m.Iloll.1).111.bl.181.
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Xiddelerwi
jl schi
jnt Koning znckho IIl van Engeland zi
jnen sindsachtienjaren
sluimerenden eisch op een gedeelte van Ilolland , Zeeland , en Friealand hernieuwtl

le hebben (1). Althans Hertog Atsazcu'
r had'den vi
jfen twintigsten van Grasmaand
tlel'tien honderd vier en zestig , de Edelen en Steden van K olland en Zeeland te Geertruidenberg ter dagvaart beschrevcn , om hun gevoelen over dit punt in te winnen.

;i
j Terklaardenhierop f(datdeKoningin van Engeland geenregtaltoosop dezelanden had,dievan oudsonverdeelbaar eweestzi
jnde,Hertog wILLEM,en zi
jnen broetler, alsRuwaatd, geheel en geregteli
jk-waren aanbestorven (2).'' Het aandeelder
Koningin van E ngeland in de allodiale geederen haars overledenen broeders, k0n men

exenwelnietbetwisten. Ditmoestuitgekeerd, datishaartoebedeeld, ofzl
j ofhaar
gemaal op eene antlere wi
jze tevreden gesteld worden (3). Ter regeling daarvan
zouden gemagtigden naar Engeland, onder vri
jgeleide, vertrekken (1). ALBRECIIT
zelf besloot t0teenen togt in eigen persoon derwaarts, en ontving daartoe de konink15 v.
i
jke vri
jgeleibrieven (5). Van het een noch van hetanderkwam iets. De zaak
llloeim.l
1366 werd eenige jaren slepende gehouden en toen ter gunstevan ALBRECI
IT geëindigtl.
.

KoningEovxho,wien defortuin in denkri
jgtegenFrankrù'k nietmeerbegunstigde,
trachtte den Hertog, tlie steeds deonzi
jdigheid bewaard had, 4-003.zi
jne belangen te
winnen, en deed ongetwijfeld uit dien hoofde, in dertienhonderd twee en zeventig,
voorzich en zi
jnenakomelingen afstandvanalwatzi
jne gemalin,welkeondertusscllen
overleden was,in deze gewpsten mogttoegekomen hebben (6).
Ti
j.dens dcze nnderhandelingen slootALBRECIIT een verbond van vriendschap en we20v.
1lloeim.tlerzi
gdsche bes
cherming met wzwczsxaArs,Hersog van Braband (1). Zeer spoedig
echterwerd ditverbond dooreenedaad van geweld aan zl
jnezl
jde,in dewaagschaal
gesteld. Op eenen morgen lie,hi
j soslEa,Heervan Engltien, Hertog van Jtltene
en Graafvan Brzenne,uit hetslotEnghien ppligten,naar Qae&noi'oeren en daar
terstond onthalzen. Di4vermetel bestaan, waarvan de juiste eorzaak onbek-end is,
(1)Verg.hiervoor,b1.160,164,16J
'.

(2)v.xlzRts,Cltarterb.r.Holl.D.111.b1.160.
(3)BxtoERnla ,D.111.bl.203.
(4)v.Mlzals,charterb.r.#:11.D.111.bl.182.

(5)v.xlExls,Charterb.m.Iloll.D.111.b1.187,209.
(6)Ziedebrieven van den 11en 15van Zomermaand 1372,bi
j y.xlzAls,f'/lcrfep'â.r.Iloll.
9.111.bl.272,5 3.

(7)v.xlzRls,Chqrterb.<!RolltD.111.bl.188-
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bragt de broeders'en vrienden des vermoprden , en onder dezen 'den Hertng van B ra- 1354hand en den Graafvan F laanderen, in de wapenen , om dien manslag te wreken. 1371
straks werd het slot E nghien door hcn hernomen, vervolgens Hertog Al,BRzcn'
r, die

zich ten stri
jd had toegerust,aangevallen,verslagen en op de vlugtgedreven. Xen
meende nu Bergen in Kenegouwen,werwaartshi
jgeweken was,aante tasten,tloclt
door tusschenspraak des Konings 4an Frankrù'k en desGraven van Klaanderen,
werd de vrede op deze voorwaarden getrofen :w orTzzh van E ngltien , de zoon van 25v.

soulzh,zou heterfgoed zi
g'ns4'adersongestoord bezitten, en nietverpligtzi
jn inper-Zo
mer
am aanq.
soon Hertog ALBRECST te dienen; geen geregtsdienaar uitB ergen z0u voortaan iets 1366
kl het gebied van E nghzen mogen verrigten , en Hertog ALBRECHT moesttot rust van

tlezieldesgedooden,eenegodvruchtige fundatie stichten (1). Uitdien hoofdewertl
door AL:RECHT en zijne gemalin XAItO.
kRETUA op.den laatsten dag van hetvolgendc
jaar,eene vergadering (collegie)van twaalfKanoniken en cenDekenin''Gravenhage
ingesteltl en begiftigd (2).
Geli
jk reeds vermeld is,wasaan oTTo van Bel
jeren,denjongslen zoon van MAaOARETEA van Kenegoumen,hetleen van F oorne en hetburggraafschap van Zeeland

toegezegd (3). Van datgoed tleed hi
jafstand aan ALBRECHT en tevensvan zi
jne aanspraak op de drie graafschappen zelve, voor negentien duizend mottocnen van B t.a-

hand. Hi
j verznchtden Keizeren alleRi
jksvorkten,ALBRECHT hetlandt0etekennen,
en-de ingezetenen, zea geesteli
jke alswereltlli
jke,hem te ontvangen en te gehoor- 21v.
ZRXOR (Yl. lIi0r0P Yolgdo dan 00k debekrachtiging van KeizerKARELlY (5). Nama
ller
t
.
2f
ns
jj
tlen dood van X&CU'
rELO van Foorne,in hetjaardertien hont
lerd twee en zeventig, 1:()7
verviel alzoo de heerli
jkheitlvan Foorneen destad Brielaan ALBRECUT,welke dit
aanzienli
jk goetl,bi
juitersten wil,zi
jnenzoon zAxvanBeç
jerentoevoegtle,diehierdnor
dezoogenoemde twaalfde Heervan Foornegewordenis(6).
De binnenlandschc tweedragt duurtle voort en belemmerde ALBRECIIT in deuitxoering
.

.

.

N

van zi
ln gezag. Dit geeft hj althansalsdereden op,waarom lli
lden Keizerver(1)v.MlERIs,Charterb.v.Hotl.D.111.b1.190. z.Atnnls,Chron.Belg.Lib.XXXI.c.16.
p. 292. svTlwv,Annal.d'Scyxcv, p.349, 350,aangehaald door v.Mlzhls, in 1.c.bl.191,
MEu Rrs,W gm c/.Ftandr.Lib.XlII,ad ann.1366.

(2)v.mERxs,cltarterb.r.Holl.D.111.bl.218.
(3)Ziehiervoor,b1.164,173,184,188.
(4)v.MlEaxs, Charterb. m. Iloll.D. 111. b1. 185, 214. Dc brieven zi
ja 4an den 12 vaa
Grasmaand en 8 van Herfstmaand 1367. KtvlT, Hist
.d..
5:1?.Stqat&reg.D.V.L1.253(98)(%)
j)eBrabandschemottoen zoa thansf 6,60 gelden.
(5)v.xltAls,Charterb.r.Holl.l).111.bl.216.
(6)KtrlT,Rint.d.#411.Btaat&r.D.Y.bl'
.253-255.(X ).
11 pxzt. 2 sTrx.

33
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71 zocht,onmiddellt
jk t0tGraafaangesteltltewprden in plaatsvan zjnen broeder,wiens
ziekte,welkenu dertienjaren hatlaangehouden,geenhoopvanherstelmeeropleverde.
Zi
jnwenschwerdvoltlaanen denlandzaten bl
jeen keizerli
jkenbriefgelast,hem alsGraaf
1371 en Heerteerkennen /
N1).De geheele zaak ecbterismetden giftbrief,alsverdichtverworpen geworden (2). 'eker is het, datAL:RECHT zich nietvan den graventitel,
z00 lang wlLxœx leefde, bediend heeh (3). Xen meentdan 00k,dathi
jdoorzjn
verzoek bi
j den Keizer, niet z0o zeer bedoelde, om terstondonderden naam van
Graaf te gebieden, dan wel om , nu door den Keizer gewettigd , voor zich de gele-

genheid open tehpuden,ditte kunnen doen,wanneerhjhetraadzaam z0uoprdeelen;
te meer, dewi
jluitden keizerli
jken briefbli
jkt,datAL:RECUT verzochten verkreeg,
om nietalleen alsRuwaard,maar ppà a1sGraafverlt
jd en erkend te worden (1).
UTaEcllT. OvEaxzsszL. DaExTnz. Geenszinsgeli
jk Ilolland in dittjdperk,washet
Jlïc/tl van buitenlandsche aanvallen bevrt
jd gebleven. De hoop op eenebeteretoekomst, welke het schrandere beleid en de moetl van Bisschop JA> van W riel

1356 hadtlen opgewekt, werd te spoedig door den hernieuwden kri
jg metEolland veri
jdeld (5). Zoodra deze storm voorbi
j was, wi
jdde de voli
jverige;Kerkvopgd pp
nieuw zi
jne zorgen aan deversterking en inwendige verbetering van zi
jn.gebied, terwi
jlte zi
jnen behoeyedegiftbriefvan HZNBRIK III,waarbi
jGronzngen aanhetStzeht
geschonken wordt,ddor den Keizer bekrachtigtl werd (6). Hj voorzag hetstadje
1357 Kardenberg aan de Oreri
jsselsche Feehtmet vesten,en bouwde in Salland hetslot
1360 J rkelateln , tusschen Bathem en W egentapel, om de landzaten in teugel te hou-

den (:). GlzsBhzcuT van A:feldzl/lpré.z sloeg n0g in hetzelfdejaarhetbeleg vonr
dit slot en nam eenige burgzaten gevangen , doch verzoende zich weldra weder met

den Bisschop (8). Van ernstigeraard wasde kri
jgstogttegen de Slelling- enSchoterwerver Friezen. Voor eenigen ti
jd hadden de ingezetenen van lnaelham zich met
deze Friezen tegen het Stoht vereenigd ; maar zAx van Wràel ha2 hen in dertien

(1)v.Mlxlls,charterb.p.Holl.D.111.bl.262,261.
(2)IlrvozcopERop MEklssToKzjD.111.bl.561,562.
(3)v.w1J5 op wzoxxwla,St.111.bl.67.
(4)v.wuy op wzGExzzR,St.111.bI.67,68(5)Verg.hicrvonr,b1.204,242-244.
(6)InslsGzjStanhr.D.I,L1.416.
(7)HEOA,p.216. Dercrvl.BxRz,b1.251;254,
(8)beverm.BEKN,b1.251.
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hondeèd vù'f en vi
jftig gedwongen dat verbond te verlaten en zich ûan hèm:te.on-1341-jbj eede enbezegeldebrieven hem en zi
jne npvnlgershulde en 1371
derwerpen , waarop zi
a

trouw belonfden. De oorlog metRolland verhinderde dcn Bisschop (leStellinkwerçers

tetuchtigen, wellte, ongetwi
jfeld hiervoorbeducht, zich metde Groningersverbonden. Hunne vrees wasnietonkegrond. Naauweli
jkshad dewakkereKerkvopgdden
binnen-en buitenlandschen vredehersteld,tnen hi
jtegen hen,tleSteenivi
jkemiolders,
en eenige streken van D renthe,die sedert lang hem gehoorzaamheid geweigerd had- 1361

den, de wapens npvatte, Xidden in den wintertasttehi
jhenaan en metzulk een
geweld# datzj moesten vlugten. Zi
j werden achternagejaagd,verscheidenedorpen
in brand gestoken, en hun , t0t straFe der ongehoorzaamheid, tien duizend outle

schilden bpete ppgçlegd-'Spoezig echter weigerzen zi
j op nieuw gehoorzaamheid;
doch nu rukte eene sterkereheirmagtroovende en verwoestende in Stelllngmerf,
en verspreidde zulk eenen schrik,dat men den Bisschop om vrede smeekte, die,

op voor&vaarde vanonderwerping,verleend werd (1).
Terwi
jl de Friezen# immersvoor hetoogenblik,beteugeldwaren,braken de geschillen tusschen de stad Kampen , toen een der middelpunten vau den Noord-W es-

tehjken Europeeschen handel, aan den eenen kant, en den Heervan Bronkhorst
met de stad Zutphen aan den anderen,in openbarevijandeli
jkheden uit.(2). De
Bisschop van Utrecltt en EorkRb van Gelre kwamen te Jpeldoorn op (le F eluwe 18v.
'

bi
leen,om ja1sbeiderzi
jdscheLandvorsten,in dien twistuitspraalttedoen /
y3).Doch mWd
naand.
inmiddels pas in het Over-ofkoven&t1/11wedereen nieuwekri
jgontstaan. SwEbzR van F/or'r, een tler magtigste Edelen aan de zi
jtle der van Hekerens of
van Hertog allsorp lII,had uitzi
jn slotte Keppelgedurig hetgebied van zi
jnen
leenheer, den Bisschop van Utreekt, en bondgenoot van zovAab van Gelre, aangerand en er Teelmoedwil bedreven. JAw van Jrkel had hem derhalve op het einde

van Oogstmaand dezes jaars,den vrege ontzegd en besloten,hem doordewapenen
t@tzi
jnen pligttebrengen, Destad Zwol, welkehetmeestvanden lastigen nabuur
moestli
jden,wa:terstnnd totontlersteuning A'an den Bisschop bereidwillig;00kDevenf:r en Kampen werdcn door.betschenken van nieuweregten en vri
jheden voorhetzelfde doel gewonnen. Verbolgen over dit bestaan , trok de Heer van K ooret m et

eene aanzienli
jlte strjtlmagtuitzl
jn slotteReehteren,in dehelûvanW i
jnmaantl,naar
Zmol, stak d: voorstad in brand, versloeg de burgers,die tegen hem uitgetogen M'
a-

(1)z.w Iavols, c/lrozl.Bel
g.Lib. XXXI. c. 8. p. 289, llgpz,p.216. be verm.Bsxz,
L1.254,255k

(3)orert
jn'.Chron.in DrxsAa'szinalect.T.11.p.291.
(!)NVHOFF,Gedenkm.xffde Gedci.m.Gelderl.D.l#.bl.X6l.
32 '

260

A L GEM E EN E G E SCH IEB E N IS

1354- ren , en nam
1371

zeventig hunner beste stri
jdersgevangen (1). Eerlang echtervielhi
j
zclfop een volgenden togtden vjandin handen (2).
Het ver gevorderde jaargeti
jde, de verwoestingen door een vreesselt
jken storm
veroorzaakt,degrootetoerustingen ten strijde, deonlusten binnen Utreeht,inwelke
1362 ALFAART van Zfr/tf:wl:rg werd doodgcslagen,tlevi
jandeli
jltegezindheidvandiestaden
van onderscheidene Stichtsche Edelen en leenmannen tegen den Bisschop,verhinderden

ongetwi
jfeltl dezen laatste, om van deze gunstige omstandigheid spoedig voortleelte
trekken, en door het innemen van het huis te K oornt, het hnofdslotvan Heer sw x-

pER, aan den kri
jg geheeleen eintlete maken (3). HetwasnietvôôrHooimaand,
tlathi
j,ondersteund dooroT'
ro,Heervan Jrkel,EorA.
lto van Gelre,en de burgers
van D eventer, Zmol en Kampen, het beleg van F oorst konde openen. Dit slot,
cen halfuur van Zwol,was het sterkste van hetgeheele Stzeht) de ringmuren ,met

stevige torens en tleuren of pporten van i
jzervoorzien,waren tachtig voethoog en
twaalfvoetdik;de grachten breed en diep en aan beidezi
jden metsteenopgemetseld.
Bovendien was hetdoor een Ongemeen sterken vporburgofvierkanten muurgedekt. grie

buitengewoon grooteschietgevaarten werden (lpordebelegeraarsopgerigt,vanwelkezl
j
deburgzaten metbussen,bogen en slingersdageli
jksgeweldigkwelden;enweldrawerd
28v. de voorburg stormenderhantl overweldigd. Nu Nlerdcn de bli
jden op eenesoortvan
ilooim.vIotwerk in de binnengracht geplaatst en tot beneden aan den ringmuur gedreven,
welke men , en inzonderheid den grooten toren,metzwaresteenen zoogcweldigbeukte,

datdezelaatstenederstortteen in zjnen valde groote zaalmet eenigeanderedeelen
van het gebouw vernielde. De belegerden versterkten terstond op nieuw de plaats

waar de toren gestaan had, en, ri
jkeljk van leeftogt en mondbehoeften voorzicn,
verdedigden zi
j zich met onverwrikte standvastigheitl,:en vernielden met brandende
stoTen de vi
jandeli
jke werken. Niet mindef hardnekkig en dapper weerden
zich de belegeraars; onophoudeli
jl
k slingerden zi
j tegen het slotgebouw overgroote
steenklompen , en vulden de grachten met allerlei onreinhcid, aas en li
jken, of
wierpen die zelfs,doormiddelderbli
jden, overden muur,waardoorhetwaterondrinkbaar werd en eene kwaadaardige ziekte ontsproot. Afgemat van het langdurig

stri
jden,worstelende metziektecn gebrek,en zonderuitzigtop ontzet,gafzich eindeli
jk de bezetting naeenemanhafteverdediging van vi
jftien weken,bi
jverdrag en
9 v. onder voorwaarde Nvan li
jfsbehoud, over. Zi
j ontruimde methare goederen hetslot,
Slagtm.

(1)Dererm.zuz,bl.255,256. 0net.4'
&&.6'
ârdn.ia orxslR'sânalect.T.lI.p.294.
(2)svllol'F,Gedenkw.lïfde Jedcâ.#J.Gelderl.D.II.b1.XCII.
(3)De flerpl. :EKZ, b1. 256. Z(e den LriefdesBisschopsvan dea 15 &an Wintcrm.1362:
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datnu ten grondetoe geslechtwerd (1). De steenen dezerverwoeste sterktewerden11
33
571
4den Zwollenaarsgeschonken,totschadeloosstelling voorhetgeen zj zoovelejaren van
de bezetting geleden hadtlen. Zt
j bezigden die naderhand tothetopbouwen bunner
Michielskerk (2). De l
jzeren poorten schi
jnen den Kampenaarstotbelxningte zt
jn
toegek-end (3). SwEnlR van F//r'f die, naar het'schi
jnt, intusschen uit zi
jne
gevangeniswas ontkomen ,overleed in hetbegin desvolgenden jaàrsvôör datdevrede 21v.

getroFen was (1). Doch kortdaarna verzoenden zich zi
jnezonen,RoozxtxKenwor-mLoau
awnd
TERvan F/orz'r,metden Bisschopawaarbi
j wederzi
jdsallegevangenen,slechtseenigen 12
$63
uitgezonderd, in vri
jheid gesteld, en alle doodslagen , rooverjen , verwoestingen en
andere gepleegde misdri
jven kwjtgescholden werden. De Bilschop zou den grond van
.

het huis te F ooret behouden , doch dien niet weder mogen betimmeren ten nadeele
jlerHeeren van F oorat, welke, even als de stad Zmol, eenige schadeloosstelling ont-

Aingen, maar daarentegen den Bisschop behulpzaam moesten zi
jn tothetindi
jken en
droogmaken van M a&tenhroek ,een groot stuk, veènland tusschen Kampen , Ilaeselt,

Zwol, de Zwzderzee, het ZwarteY cfdr cn den llkeel(5). Maetenhroek,naar
opmeting, ruim zes duizend negen honderd zeven en twintig morgen groot. werd
daarop tot bruikbaar land gemgakt, en met uitzondering van de helftder tienden ,
.an het St.Z/ ?zfzlve Kapittelte D eventer geschonken , en het aandeel der Heeren
.

van Koorst, aan hetbisdom van Utrecâtgehecht(6).
Loowaakte zAx van Jrkelmetonverpoosden ijvervoor de belabgen zl
qnsstifts.Te
zi
jnergunste hatlKeizerX&RSL IV aldeoudevaorregtenderUtreclztsche Bisschoppen
.

waarin Li
j de staz Utrecht vergeeft allletgeen zi
jtegen Eem mogtmisdaan hcbllen, v.xlxRxs,
b'harterb. 1
Iie
.ven metonderschei
l.11011. D. 111.bl. 141. Zie insgeli
jks 'sBisschops zoenbr
dene
StichtscheEdelen en leenmannen bi
js'.MaRzs,Charterb.m.Holl.D.111.b1.143,144,145,159.
(1)J.A t>xnxs, cltron. Belg. Lib.XXXI.c.10.p.290. IIEDA p.246. Cron.Tiel.p.371.
D e merpz. :EKA.bl. 256.Verg. s. :Rvxzwx .
lles Trcwdï.
:. in nrM:AR's J natect.T. ll.p.129- 133.
Pa,TAlrs, H ist. Gelr. Lib. VII. ScnoTAwrs,Fr. Ilist. bl. 186,187. v.IIATTrM, Geech. d.
Stad Zz/7/l. D. 1.bl.170- 184,aangehaald door wylloa ,Gedenkw.vïl de Gearâ.r. Gelderl.
D.II.b1. XClI, XCIII.

(2)Moolrx,chron.m.Deventer,b1.28.
(3)Nvsor:,Gedenkm%v''
.fde Gesek.<.Gel&rl.D.l1.bl.X61I.(1).
(4)Nvsprv,Gedenkm.vïfde Gesch.r.Gelderl.D.1.bl.X6Il1.
(5)orenj'
n.c/lrns.in Drx:zx'sAnalect.T.lI.p.295-300.
#,..Cktox.in brxgih'sJnalect.%.IL
(6)HEBA, p.246, de rerm. BgKz, bl.257. Orerz
p.295. M0a>z>) Cltron-r.Depelfer, bl.2% v.xaaz: ckarterb.m.Rol1..D. lIlbl.150,151.
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13J4- bevestigd (1),.en.
hem vergund in Salland en Twenteeenen vri
jstoel,ofregtbankvan
1371 vrt
jgraafènvri
jschepenen,op te rigten kr2). Thansontving hi
jvan dienzelfden Vorst,
z0ovoorhem zelven ab voorzi
jne opvolgersjdevri
jheid,om zelfsbuiten toestemming
der Kapittels# in'alle steden en plaatsen van hetStzcht gouden en zilveren muntte

slaan, van dezelfdewaarde a1s de Roomsch-Keizerli
jke munten. Dit. voorregt der
Utrechtsche Ke'
rk ,door geen haTer,
vorige Xi
jtervorsten genolen,werd naderhand door
Paus oRzoohxvslX teJvzgnon bekrachtigd (3). JAN van Jrkelzelfsmaakte echter
niet de vrucht.van dit keizerli
jk gunstbewi
js. Reeds op den veertientlen van Grasmaand deszelfdenp
'ars,hadden zi
jne verdiensten,diehem voorlletSticlttzoo onontbeerli
jk maakten,PausrasAxvsV aangespoortl,hem totden '
bisschoppeli
jkenzetelvah
.

.

'

Luzk te roepen , welke door het vertrek des Bisschops xxozxzùRzcu'
r nan der M ark

naarKeulen,wasopengevallen'(i). Hiervoerdehi
j nog veertien jaren metkrachten
waardigheid den herderystaf, dien hi
j echternietzelden methetzwaard verwisselde.
Zijn vaderland evenwelvergat hi
j nietgeheel. Nog kortvôôr zi
jnen dûod,heefthi
jte
Gorznehem metzi
jn broedero'
rTo ranAr'
à:J,een aanzienli
jltKapittelvan derlien'kanonikken gesticht(5). Hi
j overleed te Lulk den eersten van Hooimaanddertien'honderd achten zeventig,en werd,naarzi
jne begeette, teUtrechtin deDomkerk bee
graven (6). De buitengewone pracht,waarmede dit geschiedde,bewee:.
deachting'
;
in welkezjnenagedachtenisgebleven was(7). Trouwens,tweeentwintigjaren lang
hatlht
j deUtrechtscheKerltdoorzjnevolhardendezorgen tolbevordering harerstoffelt
jkewelvaart, duurzaam aan zich verpligt. Ook hare godsdienstigebelangen hadhj
te midden van zo0 vele oorlogen en staatszorgen,welke hem a1s krl
jgs-en staatsman
den lofvan ti
jdgenooten nakomelingschap verwierven,nietuithetoogverloren. Hiervan strekken zestien ofzeventien brieven door hcm ofop zi
jnen lastuitgevaardigd ten
etuige, en tevens van zp
''nen ernst,om he vele '
mis
'bruiken en gebreken derGeex-

(1)Hxbw,p.2.47-250.
(2)Orerùàn. Ckron.in ovxBwx's Andlectu T.,ll.p.283..Degunstbriefis'
van dcn 14#aa
Grasmaand 1361,bi
jv.xxzRls,Cltarten'b.r.Iloll.D.111.b1.,126.
(3)Orerùàs. &&'
os. in nrx:wa's Analect. T.II.p.300-305. Verg.v.MlEazs,Ilesch.d.
Aï:wc/lowp.munten,bl.207- 215.

(4)z.A tElr
oxs, Chron. Ae/
g.Lib.XXVI.c. 12..p..291. Hxpz;p. 216. Magn. Chron.
Belg. p.330.

.

(5)llzoz,p.210.
(6jHloz,p.246.Srrrnlprspultsin Jppen.d.c#.:AKAM,p.,
143.
(7),
*.ualtsAwAvnxw,ia Jppohd.cd Ckton.gx.
xwx9p.123.
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teljlten van dien tl
jd tegen te gaan, en de verwaarloosde kerkell
jke tuchtteher-1354stellen (1).
1371
In de plaats van dezen., in vele opzigten, uitstekenden Kerkvapgd , werd zAw van

Fernenhurg, gesprote: uit het grafeli
jk geslacht van dien naam en Bisschnp van
M uneter, op bevel van den Paus,wiens invloed op het Stzeht hoe langer zn: groo-

terwasgeworden,t0tden Ptrechtschen zetelverheven.W ôrzjneknmst,slotendehnoge 18 v.
BloeiGeesteli
jkheid en de regering van Utreeh't, met toestemming der gilden , een verdrag ma
and.
ter handhaving hunner regten en ter bepaling van die desBi
sschops,welkedaarbj 1364
aanmerkeli
jk ingekrompen werden (2). Xen ontving echterden nieuwen Kerkvopgd 8 v.
Herfstmetgroote eerenplegtigheid,en kortdaarnabevestigde hjaldevoorregten,Utreehtmaand.
vroegerdoor de KeizersendevorigeBisschoppengeschonken.Dnnrhetwi
jsbeleid zi
jng
voorzaatsvond hi
jhetStzelttin rusten allesloten vri
j en onbezwaard (3). Ofschopn
zelfzachtmoedig en vredelievend van aard,zag hjzich evenwalreedsinheteerstejaar
vanzjnbestuurgenopdzaakt,dewapenentegeneenigeW estfaalscheEdelenuithetgeslacht
der vEEx-Exs en Blto>rKHvxzsxs op te vatten , welke plunderende en verwoestende in

Oêerç
jeeel gronte schade aanrigtten. Verzeld doorachthonderd Riddersen schildknapen, viel h1
j hen in het stiftMunœter aan,verbrandde hunne sloten en dwong 1365
hen tat eene vplledigeschadevergoeding. Spoedig hierop moesthl
j betzwaard tegen
si
jneeigene ontlerdanen.aangordcn,en de Amersfoprders,welkehem deverschuldigde
lasten weigerden, door eene belegering t0thunnen pligt terugbrengen (1). Hoezeer 1366
dit alles getuigt, dat het den Bisschop nietaan moed nntbrak,wisthj echtergeen
genoegzaam ontzag voor zich in teboezemen. 0p zekeren avond werd hi
jmetzi
jn
hofstoet te Goor in Overê)&eel, waér hi
jden Herfstdoorbragt,doorzAx en slxox 28v.
-

TanZmolnle,EO:ERT van XclJ,oTTo van Kemenade, HzxnRxK van S/pllyrg,uER- W in-

maand.

xA> van Fofcà:l en meeranderen overvallen,en meteenigen van zi
jn gevolg ge- 1368
vangen genomen,waarb1
j nzxnhxm van fzll/tdzlfc/lrnevensdrieltnechtenhetlcve
'nverloren.Nietdan vporeen losgeld van zestienduizend nude schilden,verkreeg hi
j zi
jne
vri
jheid weder.Aan zAcos zocnExBAxzcu,denAbtvanOoethroek,GlzsszhT en swznzh
van Fïcnezl,sTEvzx van Nyeveld en GXRARB vRzxcmz,welke ditgpld verschaften,

(1)kat.Sccrc.D.'11.b1.312.
(2)v.MlEAls,charterb.v.holl.D.111.bl.161.
(3)nx lzKz, p. 120. G.t.A wzvERtx in Append. ad BtKA.
!t,p.122. Stul
tlllrs:uRusla
Jpyend.p.114. 1.A.tEypls,Chron.Bel
g.Lib.XXXI.c. 12.p.291. llgow,p.256 et,
gvcus-

klrs in not (a) chron. de Tle
cJ. in xlTrllulânalect.T.Y.p.362 sqq.in notis. v.xlzRls,
ckarterb.t.11011.D.111.b1.170.

(4)'llsnz, '
p.2J6.derer-.:EKA,b1J2:8-260. srrralnnspzTsrsiaâppend.ad:EKàX,p.115.
.
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13
54- moesthj deswege nietslechtsalde sloten,diem ten engoederen vanhetN eder-stieltt,
1371
maar 0ok hetslotFotlenâove met zl
jn toebehnoren in Overk
jùeelverpanden. Deze
ramp , welke het Stoht op nieuw in schulden dompelde, werd verhoogd dnpr het

woeden eener vreesselj
:ke pest,welkein Utreeht alleen,elf duizend menschen kn
grave sleepte (1).
Ondertusschea was de stad'Kampen.en andere Noord-Nederlandsche Hanzesteden in

denkrl
jg tusschen hetHanzeverbond entlen Deenschen KoningwAtpzxAltllIbetrokken geworden ,en uit hare haven eene oorlogsvloot naar D enem arken gezeiltl. Spoe24v.dig werd een wapenstilstand,en eindeli
jltteStraalsond een vredegetroffen ,tlie den
Bloeim .
lap puden bloeivan Kampens handel op de Ooatzee herslelde, welke bovendien doorver-

scheidene voorregten van den Koning vanZweden,n0gaanmerkeli
jkbevorderdwerd(2).
Daarentegen ontstondop nieuw geschiloverdeheerli
jkheid Freeland,diewellerinhet
bezitder Bisschoppen van Utreeltt geraakt was, en wier voorregten zAxvan J rà:lbe-

vestigd en vermeerderd had (3). VAx vEltxExvvlto eclzterhatlendermeerdere,o0kdit
goetl weder verpand (1). NubeweertleHertogALBRECUT,datde gelden weleerdoor
den Graaf van Ilolland op F reeland voorgeschoten ,niet voldaan waren en eischtedie

van den Bisschop,ef deteruggave van hetslot(5). Van 'sBisschopszt
jdewerd aangevnerd,dat zAx van v/rà4l het genoemde goed en toebehooren van xxhoxhzTuA van
Ilenegoumen voor zeven duizentlpond gelost en gevrl
jd had. Doch ALBRECET verklaarde, dat rsoals van der Wpei/lpr'l, buiten bevel van Hertog w lLtEx , ditslot
aan dien Bisschop had overgeleverd, en dat de pandbrief ongeschonden onder hem
berustte.De beslissing <an hetpleitwerd aan Hertog EouAxo van Gelre opgedragen ,

15v.welke den Bisschop t0tbetaling,oft0tteruggave en afstandvanFreelandverwees(6).

Zomernlaand.
1371

-

-

(1) A tEvnls, chron.Belg. Lib. XXXI.c.17.p.293. HEoà, p.256. Chron. de T'cj.
P. 364- 370, de rerm. :EKI,bl. 263. Overi
jss. f'
/lrpl. in 5rMBzR'#Analect.T.II.p.305.
H. BRrxzax Res Transis. p. 133. G.x,
. A wwvEaEx in Jppendice ad szKwx , p. 122, die echter
verkeerdeli
jk deze gebeurtenis in 1370 stelt ea hierin door Gtzslrs) Gesck.d.Cltrist.A erâ.o:
Nederl.D.II.b1.157,gevolgd wordt.

(2jOreri
jss. c/lrpn.bl.305. BRrxlxlAe# Transis.p.134. 1.xoaxzx,chron.r.bevenjer,bl.28,29. v.MlEltls,Charterb.r.Iloll.D.111.b1.250,251,253.

(3)Zie den brief van den 17 van Bloeimaand 1363 bi
j v. xlzxls, Cltarterb. w. Ilotl.
D.111.p.148.

(4)Zie 'sBisschops briefvan den 23 van Lpuwmaand 1369 bi
jv.xluls,Chavterb.v.Iloll.
D.111.bl.239.

(5)Verg.hiervoorbl.65,213.
(6)v.xlnTs, Ckarterb.&.Koll.D.111.bl.259.z.A.tzvpls,Chvon.Belg.zzé.Ixïl.e,1:,
p.294.xznz,p.256, de rnrm.:zKz,bl.26l,x.gvaxzx, Irfr.Jaarb.D.1.b1. 17-23.
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In dien staatvan zaken overleetlplotseling zAx van F ernenburg , nietznnder ver-1354--

moeden van vergiftigd te zi
jn, en werd zondereenigepraalin de Domkerk begra- 1371
23v.
v
e
n
(
1
)
.
Zi
j
n
d
o
o
d
v
a
o
r
k
wa
m
d
e
P
a
u
s
s
e
l
j
l
t
e
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p
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a
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o
v
e
r
d
e
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e
s
c
h
u
l
d
i
g
i
n
g
e
n
,
we
l
k
e
Z
omerd
maand
evt
jfKapittelste Utreehttegen hem aan hetHofvan Romehadden ingebragt, en jaij
wieronderzoek eerstden Kardinaalvan Napels,en nadiensoverli
jden9denKardinaal
DE xoalx wasopgedragen (2). Te onregte wordtaan dezen beltlagenswaardigenKerkvoogd, ))het slagtofcr zi
jner eigene zwakheid en deromstandigheden in Mrelke hj
verkeerde,'' het bouwen van het H. Geest Gasthuis te Utreehttoegeschreven (3).
llaar hi
jstichttehetKapittelvan St.pkwcaAste Lezden (1),.en bevestigdede landregten van Tmente(5).
GEtoERLAxn. Betreurenswaartliger n0g dan de toestand van bet Stzcltt,wasdievan
Gelre, dat op nieuw in al de ellende des broeder- en burgerkrjgswerdgedompeld.

Spoetlig berouwde Rzlxovo lII deafstand van hethoog bewind aan znrAho,en ht
j
trachttehetverloren gczag te herkrl
jgen (6). Xeerdoorlistdan doorgeweldwenschte
ht
j zi
jn doeltebereiken, en ditgeluktehem aanvankelt
qk. Hl
jwistde krachtigebewoners der Feluwe, die, met weinig uitzondering, nevenshetlantlaan zLzoxoRA,
welke den Bronkhorsten gunstig was, eigenhoorig waren , door de verzek-ering van

ontslag dier drukkende dienstbaarheid en hetgenotderburgerli
jke vri
jheid,wanneer
zi
jmethem tegen EBI;ARB,den voorstanderderll
jfeigenschap en dieten lkostevanhun
zweeten bloed,metzi
jne Edelenleefde,gemeenezaak maakten, geheelvoorzich te
winnen (7). De banden tlerslaverni
jverbrekende,stroomdehetlandvolk,metspade
en zeisgewapend,vanallezi
jden aan. Vri
jheidwasdeleusderopgewonden menigte,
die zich reetlsbi
jToorraad vri
jen,en den kri
jg,welken zi
jzou voeren,der '
prl)'en 1354

(1)J. A tupls, Chron. Belg. f,'
:.XXKI.c.20.p.294. HznA,p.256. bemerm.ssxz
b1.265.

(2)G.tzpmrs&wzvzRzyin Jppend.ad xxzx,p.122,'
(3)Bat.Fccrc,D.II.kl.360,en deaant.van v.allux,bl.362 (3).
(4)v.xlsRxs,cltarterb.w.11011.D.111.b1.190. J.A rivozs, Cltron.Welg.Lib.XXXI.c.15.
P. 292. Ho A, P.2I6, schri
jft dit verkeerdeli
jk aan zzy ran Wrâeltoeen wordthierin door
GLISIUS,

Gesolt.d.6'Jr?
:df.xerk in deNederl.D.II.bl.155 gevolgd. Verg.Bvcngtlrsad uzozx,

256.
(y y.)en Bat.Sacra.D.II.b1.360.
P.
ê
(5)v.XIERIs, ckarterb. r.11011.D. 111. bl.175. Yerg.Gtzslrs,t.a.p.b1.158,159. Bat.
Sacr.D.lI.b1.361.

(6)Ycrg.hicrvoor,l
a1.721.
(7)Yerg.bovenalwlzsorr,Gedenkw.,lïfde 6edcl.1,.Geldert.D.ll.b1.LYI.LYII.
Il. pErb. 2 sTrx.
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33
57
41
- oerloc
zl
'te noemtle *
/1)
'. Xoordende en verdelaende wierp zi
jzich o-p den zuideljken
zoom der Felume,verbranddezoowelde woningen derxri
gelandbewonersalsdebjgebouwen tler adelli
jlte sloten, en ruktetptbi
jJrnltem voort. Hiermoestmen zelfs
.

.

t1e poorten vnor deze woedentle benden sluiten en zich tot eene ernstige tegenweer
voorbereiden ;donderkruid en bussen werden tleels uit Utreeht en Rltenen aangevoerd ,
tleels zelve vervaardigtl, en holle met100d gevulde steenen tot afwering der aanvallers

in gereedheid gebragt(2/
h. Xen meent,datdeHertogin-W eduweEl-zoxoRA om dien
tjd oolt denburg Rozendaal, t0tbedwingingqvan hetomliggentleland,veryrooten
versterkt heeft (3). lnmiddelshatlden deHeeren.van Bronkltoratenvan Baar eene
talri
jke stri
jdmagt in der haastverzameld,om den uitgelaten hooptegemoettetrekken. Niet ver van het dorp Loenen , aan tlen voet des heuvels, die lang daarna nog
(1e Frt
)-enherg genoemtl werd, behaalden zi
j op de slecht gewapentle, en waar.

schi
jnli
jltevenslechtaangevûerdebenden,eene bloedige overwinning. Een aanzienli
jk
getalstri
jders, de Heervan Baar zelf, eenjong Ridder,en MExno,debanierdrager
des Heeren &an Beonkhorqtmetbi
jnaalderuitets, diehem t0tbedekking strekten,
waren gesneuveld (é).
Rslxovo IlI vond o0k eltlers in Gelre, ontler tle geringere standen , Warme aan-

llangersen verdedigerszi
jnerbelangen. HetslotteLeewwen,een dorptu
'sschenMaaa
en W aal,werd door de eigenaars, w lLlxEx en EXMERIK nan D ruten ,twee broeders,
voor EouAho opengehouden. Het gebeurtle op Paaschtlag, alsbeide uitgingen , om

in tle lkerspellterk de godsdienstoefeningbi
jtewonen, datwlLxzzx buiten deslotpoort
()p de brug den voetverstuitteen teruglkeerde. ExxzhlK vervolgde zl
jnen weg,maar
was naauwell
jks de kerlk binnengetreden, toen eene woeste menigte erin stormde,
t
î
#uist als de priester den gewi
.
jtlen ouwelvoorhetvolk oplzief. Bemerlkende,dathet
op hem gemunt was, vlugtte EMMERIK naar het altaar, waar zelfs schuldigen voor de
hand tler geregtigheid onbereikbaar geacht werden. Boch hier doorstalken hem de

booswichten in (
le armen des priesters, welke den ongelukltige, door smeekende woor-

tlen en aanraking metde gewl
jde voorwerpen,tegen geweld poogtle te beschermen (5).
(1)C'
hron.Tiel.p.361.
(2)Poxvlwvs,Ilist. Gelr.Z2-â. YlI.p.264. Stlcslsxuolsz, Geld. Gesclt.B. VlI.b1.139.
slzsoy:, Gedenkw.'
Mïfde Gesch.w. Gelderl. D. lI.b1.LV1ll.

(3)NlzuoyF,Gedenkm.vfïfde Gesclt.r.Geldcrl.D.lI.b1.LYIIl.
(4)PosTzwvs, # ïdl. Gelr. Lib. VlI. p. 265. StlcnTEsuoRs:, Geld.Gesch.B.VlI.bl.139.
5lJlIoI?
r, Gedenkw.vt-fde Gedc#.m. Gelderl.D.lI.b1.LVlll. Dit gevechtmoet na den 19A'
an

Zomermaand 1354zi
jn voorgevallen. Ziewlzllol?
:,t.a.p.(4).
I
l
i
s
t
.
Ge
l
r
.
Z,
3.
5
!
1
1
.
(5)PesTlwrs,
p.265. StlcsT>l
sutll
ts:)Geld. Je#c/l. B.YI1.p.119.
5l:s0I':, Gedenkm.lïf de Ge4câ.m.Geldevl.D.lI.b1.LIX.
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Onder de etrouwste aanhangers en dapperste voorvechters van axxxocn, beheorde 1354-

plsx van Lent,wellke dageli
jlts,zoo uit hetslotte Lent, alsuithethuisin de Ooi
(O/ïœ?mclr#),de stadNç
jmegen,die zich voorzovAanverklaardhad,kwelde enverontrustte. Om aan dien overlasteen eindetemaken,sloeg EorAhn,doordeNi
jmegers
geholpen , het beleg voor het huis in de Ooi en vermeesterde het. Yan de zes en
twintig man , uit welke de bezetting bestond, gelulkte hetslechts éénen vermnm d te
ontsnappen ; de overigen wertlen onthalsd en hunne l,
loofden ,tot afschril
t van anderen ,

ep.staken gesteltlopdeomliggendrheuvels, welke sederttlien ti
jddeS/p/d/?dré'ezz
genoemd werden. Daarna verwoestte rorAan hetslotLent,vervolgensdeheerlt
jkheden
Doornik en Loenen, leengoederen desGraven van Kleef) en voortsnaar den zuideli
jken zoom detBetume voortrukltende, de sloten
- Zoelen en Avezaten, in hetbezit
tles Heeren van J rkel, nevens hethuis Tail. Hetzelfde lotontlergingen Baloerea

en Jpeltern tusschen Maae en W aal, Zçnderen op,deFeluwe, nabi
jhetdorp
Foorstaan den lI&&el,en andere atlelli
jke verbli
jven,wierbezittersde zi
jde tlervan
Hekerensaankleefden (1). Rxlxoup daarentegen, krachtig doorzl
jnen schoonbroetler,
den Graafvan Kleef, ondersteund, bemagtigdemethem Emmerik,Lobede,D/e.
vhurg , Tiel en Fenlo. Jrnhem moestna eenewakkere verdediginginsgeli
jksvoor
de vereenigde magt der beitle Vorsten zwichten , die nu aan rorAxtn de sleutels der
Geldersche stroomen R'
q'
)'
n. A cc' , W aat en IJ&&el ontwrongen hadden. Ook het
sterke slot Rozendaalviel in hunne handen. be Bisschop van M uneter, Anox.v van

der M ark, een neefdesGraven van Kleef,trachtteinsgeli
jltsvan zi
jnezijdedebelangen van ltzlwovb te bevorderen. Doch de Edelen van het aangrenzende kwartier
Zatplten , waren , over het ge.heel, de parti
j derBronk-horsten toegedaan,en verhin-

derden hem , door edurige plunderende en verwoestende togten in zi
jn stift, den
llertog meteenigen nadruk te ondersteunen (2).
Het is teregt opgemerkt, datxExxovo'svri
jverklaring van de onvri
je bewoners der
F elawe, ofschoon hem een oogenbli
kk-elijk voordeelverschaFende, en hoe heilri
jl
t
ook voor beschaving en afschamng der li
jfeigenscbap, evenwel tcn slotte niet anders
dan hoogst vertlerfeli
jk voor zi
jne zaalt zi
jn konde en geweestis. ))De leergn het
xoorbeeld', daardoor aan den talri
jken stand van lijfeigenen gegeven, om zich de
4vi
jheid toe te kennen, de wapenen op te vatten en hunnen Heeren diensten schat.

ting te weigeren ,'' moesten schrilt en onrust in de Edelen verwekken ,wier hooftlza-

(1)Poxlwwrs., Ilist. Gelr.Zïâ. VIl. p.265. SslcnrsxsousT, '
Geld.&::c/l..5.YII.bl.140.
Nxzloa , Gedenkw.uitde Gesch. 1,. Ge/derl.D.Il.bl.LIX.LX.

(2)Poxzxwvs, Hist. Gelr.Lib. VlI.p.266. SucllTEwlloasr, Geld. Geaci.B.YII.b1.140.
SIJHOFF, Gedenkm. vïl de Gesck..r. Gelderl. D.lI. bl.LX.LXl. A.oE :zvy:
lkozalz, C'ltron.
Monast.in XITTlIA.
m A nalect.T.V.p.48.
33 +
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1354- keli
jk vermogen in den grnndeigendom , de daaraan verbontlene regten 9 en de eigen1371 hcorigen bestond De
reedsvi
jandig geuenadeHeeren syerden erslechtste naeerdopr
verbitterd;degenen,dietotnog t0ewankelden,welkezi
jdete kiezen,beslissendvooT
.

EDUARB gewonnen , en wrevel, misnoegen en wantrouwen onder hen opgewekt,die

zich voorhzllovo verklaard hadden (1). Departi
jvan EouAhp,hierdooraanmerkeli
jk
1355 versterkt,verkreeg hetoverwigten behield eindell
jk deoverhand. XlthansindeLente
van het volgende jaar,was zi
j wedermeestervan Jrnhem en yermoedeli
jk n0k van
andere steden. Daarbj zag zich RElwovn in grooteschulden gedompeld en moestden
Graaf van Kleef,welke hem , zoowel met geldalsvolk ondersteund had,voordit
hulpbetoon de stad E vlerïi en zi
jne goederen in de Lç
jmeratepant
llaten. 0ngetwjfeld heeh deze ongumtigestaatvan zaken hem toteen vergell
jk
.metzi
jnenbroeder aangespoord ; en xnvAhn, tlie niet naar het alleenbewind des hertogdoms haakte,

maar slechts behoprli
jke afgoeding in de erkenning zi
jnerregten op hetonalankeljk
na
bezitvan een deeldervaderli
jke erfgpederen,en de koming der vroegere verdragen
jk toteene ontlerhandeling zi
jn overgehaald (2). Hoeditzl
7 v.vorderde,za1gereedell
j,op
t11
P3
2S5
m.
d
e
Fe
l
uwe
,
5
denkell
jk we1op hetslotte Rozendaal,kwamen Rzlxorb,deGraafvan
Kleef nevensdeRidderssNvzpzh van J'/pryzen AhElo van a/ràelaandeeenezi
jde,
en zDv.
&Ro van Gelre,de Graaf van der M ark , FREOERIK , Heer van M eur. en xzI-

louo,Heervan Koeverden aan deanderezi
jdeovereen,eenen landraaduitachtleden
zamen te stellen, waartoe van de eene zi
jde,FREOZRIK van deE eze,GlzsBla'
rvan
T/ïJ (Tule), wocvza van Doornzk en uzxnaxK deKok) en van deandere zi
jde.
z&> de Eok , Heer van W eerdenherg , ovvo van Wyrdl , Heer van Jraeen ,DIRK
Tan Srïenel en BIRK van Jl:ure gekozen sTerden. Onder plegtigen eedezou4en deze
acht mannen beloven , over de zaken van Rzlxpun en EOUARP van Gelre, <an hunne
'

landen en ingezetenen oàparti
jdig en naarhun beste vermogen tebefaadslagen,enaau
elk,naarlandregten hunneimvendigeovertuiging (na perezlvî
)/
' eçnnen),regtlaten
wedervaren.Intlienzi
j,bi
jgebreltvanecnstemmigheid,overeeneklagte,hunaangebragt,
binnen ééne maand geene uitspraak konden doen , zou de zaak aan drie opperscheitlskx, Heervan Broekltuzzen ,worden
lieden , w or'
rza sTEcK , nlltK van der Lelten en z.

opgedragenjwelkehaarjwederbinnen éénemaand,hetzi
jmeteenparige,hetzi
jme$
meerderheid van stemmen j zonder verder beroep zouden beslissen. Rxlxoup en xprAxp

zwoeren even plegtig op deoverbli
jfselen derHeiligen,datzi
jzich naarZrnltem 1estadnietverlaten zouden,eer deze landraadwasingesteld;terwi
jlzi
jzich
geven en di
tevens verbonden , zich, aAn de uitspraken der scheidsmannen te Qnderwerpen , eu zon-

(1)5IJa0r#,Gedenkw.vI
'ldeGe&ch.p.Geldet.l.D.l1.bl.LXI.
(2)suuorr,Gedettkm.vïlde Gesch.r.Gelderl.D.lI.bl.LX1I-
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der deze vooraf te œaadplegen , geen deel van hun gebied te verpanden,verkoopen 1:54ofwegschenien,noch ten nadeele des lands schulden te maken. De Hertogin-W e- 1371

duwezLzosoaA z0u inden ll
jftogtderfelueehersteld,de kleinooden, haar in den
knjg ontvreemd,zouden haarterug gegeven en diegenen inregtenvervolgd worden,
welke deze poogden te xerdonkeren. De e1f Raden zouden handhaving van regt en

waarheid den Edelen en steden, en dezehun wederkeerig zweren, dat zjhen in
hunne bediening zpuden ondersteunen , hetgeen ook lzlxovo en yIovAho zelve beloof-

den. Hetgeschiltusschen debeide Yorsten oxerde landvoogdj, vroegeraan Ebliwxn
opgedragen,zou doorde Graven van Kleej en van der #fcrà,en indien zi
jhetbinnen een bepaalden tjd niet eenswcrden,doortleelfRaden beslistworden. Yoorts
zau elk in hetbezit van leen en eigen goed hersteld, de Herlog van Braband in den

zoen begrepen,en aan den Graafvo Klee
f zjneregtmatigepandverschri
jvingenbevestigd worden. Roof en brand in openbare veete gepleegd,zoudemen vanweerszl
jden
kwi
jtschelden, maar vredebreuk en geweld naarlandregtvervolgen;eindeli
jkz0u het
bestandtotvierjaren nade dagteèkening,van krachtzjn (1).
'

Ditverdrag werd echter nimmer ten uitvder gebragt, waartoe de spoedige dood A'an

zLxoxoak aanleiding gaf. Zi
j overleed te Deventer,waarzi
jindelaatstejaren dik- 22v.
i
jls haar verbli
jf had gehouden,en werd aldaarin hetXinderbroederklooster,doorG1
r3
as
5m.
5
haargesticht,begrayen (2).gewederzi
jdsche aanspraken op de goederen,welkezi
jin
vruchtgebruik had bezeten, baarden moei
jeli
jkheden in welke nietvanrzienwas. Het
schi
jnt,datazlxoro zich dadeli
jk naharendnodin hetbezitderFelamestelde,terwl
l'l
Env-tln zich de Over-Betume, waar zi
J deinkomsten van eenige aanzienli
jkehoven
genptenhad,toeëigende.Hetwederuitbarstenvandenbroederkri
jgwerdechtertegoeder
.

*

ure (lonr de tusschenkomst der steden , wier handel en welvaart onder deze onlusten
'
geweldig letlen, vnorkomen. De Schepenen van lrnhem , wier poorters door den
Graaf van Ilolland, hzzzovns bontlgenoot, buitengemeen gekweld werden ,vervoeg- 20 v.

den zich op hetslotRozendaalbi
jznrAao, en noodigden hem uittoteene zamen-l
lerfstmaand
omstmetzl
jn'brcederin hunne stad,om een vergeli
jk tetreFen (3). Slechtsnegen
dagen daarna,werdinderdaad teRozendaaleen nieuw verdrag gesloten,waarbi
jazl- 29v
x
ovnin hetbezitderFelawegesteld werd,ondervoarwaarde,dathi
jEmmerik enma
Her
fstd
and
e goederen in de Lç
jmer& van den Graafvan Kleef,ten behoevevan zovAhoinlosk

.

(1)XIJIIOFF, Gedenkm. xz-f #e Ge&ch.

Geldeel. D. I1. oork. No. 6J. b1.71. Srcrg.

b1. LXlI. LXIl1.

(2)Cltron.Tiel.p.361..Poyrzyrs,Ilist.Gelt.Lib.YlI.p.266.StlcnTzxlonsx,Geld.Gesch.
l,.5'
rII.b1.110. ovek-yï'ss.Kron.in nrxsza's Analect.T.ll.p.282.

(3)sfzllorr,Gedenj.
w.,4C-lde Gesclt.r.Gnlderl.D.11
..b1.LXIV.LXV.
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1354- sen, en dezen laatsten, zoolang ditnietgeschied was,jaarli
jksvierduizend konings1371
.
schiltlen uitkeeren zpude. Eortao werdin delandveogdjoverhetgeheelehertogdom
Gell'een graafschap Zutphen pp dezelfdevporwaarden alsvroeger,t0tkerstl
jddertienhondertl zestig hersteltl, doch zou thans de inkomsten te Lobede, ten bedrage4an twaalf

tluizendpond,vporheen aan zi
jnen broedertnegegezen,voorzich behouden.Hi
jmoest
daarentegen zich verbinden jaarli
jk-s aan xElxovns gemalin, achtduizendschilden te
voltloen. m ide broeders belooftlen, hun gebiet
l door verpanding, verkx p noch giftete
.

vervreemden,en tleschulden tevoldoen,welkee1kvan hentothetvoerenvandenkrijg
gemaakthad.XARIA,beiderongehuwdezuster,bleeften lastevan ltElwovp.Deonverbreke-

ll
jkenakpmingvanditverbondwerdwederzi
jtlsdooreenenplegtigeneedbevestigd (1). De
hersteltle goetle verstandhouding zal,naardegewoonle dierdagen,metridder-feesten ge-

vierd zi
jn. Xen meentalthans,tlathetsteekspelvandenGraafvanderMarkteJrnhem
tl4'. korttlaaropplaatsvond,en aElwovbbi
jdiegelegenheidderegtenenvri
jhedepdierstadbeA
vt
i
nl
j
mi3ll(
1vestigtlen vermeerdertlheeft(2). Deoverigesteden tlerKelumezu eu jusgeljksdebe1355 krachtiging harerhandvqsten en vQorregten Aanhem verkregenhebben ; van Rattem isdit
6 v. t
Louw- en m inste zeker. Zi
jne zorgen bepaalden zich,in hetbi
jzonder,om debezittingen
maand.der lantlzaten voor (1e inbraken van zee en stroomen te beveiligen. Xet tle,geërfden
1356
. erk kpam hI
.k tejeggen over g vkvm odo,
.
zgv.van Putten en Nùk
J. overeen, eenen di
l
Lente- eene vruchtbare streek grond, grootendeels weiland ,die zzich van de Stichtsche ZV0Kmaand
zen oostwaarts langs den oever der Zuiderzee, ruim twee uren gaans, uitstrekte, doch
edllrig aan OYerstroomingen wasblootgesteld. Di
jkgraafenHeemraden werden aange.

.

steld, en de wi
jze van beheer,hetonderhoud van dt
jken en sluizen,deJ
'aarli
jksche
schouwen en dergeli
jke bepaald, waardoor de grtmd gelegd istotdeindi
jking van
15v ongeveer drie duizentlbundersland. Even onbekrompen gafhi
jaan Zutphen verlof,
.

oogst- om den 1J!.8eldwars doorlletgoed N eder-llelhergen ,opdenlinkerofVeluwschen oever
lnaand,dier rivier gelegen, te leiden,ten einde het plan te ondersteunen, dien stroom ,welke

weleer op aanzienli
jken afstantlwestwaartsvan de stadvloeide,thansdigtlangshaar
heenschuurde e!lsteeds meer en meer oostwaarts aandrîngende, een gedeelte van haar

bedreigtle,eene andererigting te geven.Hetschi
jnt,datditontwerp onmiddelli
jk volvoerd is, en de1J&&et sindsdien ti
jd zi
jnen loop behouden heeft, wantnog ligtde
Helbergerwaard aan denregteroeverdierrivier(3).
RElxovo had inmiddels met Bisschop JAx van Wràeleen verdrag voortwce jaren

(1)NIJHn':)Gedenkw.vf1'
,fde Gesch.r.Gelderl.D.lI.Oovk.5o.68.bl.79.'Yerg.bl.LKV.
(2)Nxzlolœ, Gedenkw.vïf deGeach.r.Gelderl.D.lI.b1.LXV.LXVI. Oork.N'.69,70,
71,b1.81- 84.

(3)NIJHOF:,Gedesiw,fft'fde Genchbr.Gelderl.D.l1,b1.LXVI.LXYII.
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gesloten, waaruit bltjkt, dat van beide zi
jden vgandeli
jkhexlèn gepleegd waren (1)--11
33
5741.
Terwjlhi
jalzoometden titelvan Hertog, overde Keluwealleen lwtgezag voerde,
..

oefende Ebvwhn, als Landvoogd, de volle oppermagtuit ever alde audçre deelen van
Gelre. De binnenlandsche rust was evenwel door de verzoening der beide Vorsten 4 v.
'

niet hersteld; en EorARp moest zelfs eèn bestantltusschen de steden Nt
jmegen enlIj
Oa
Og
ic
m.
Arnlttm bewerl
ten. Omtrent .
het einde des J
-aars schi
jnen zelfs weder nieuwe oneenigheden tusschen detwee broedersonlstaan te zi
jn,en vnvxap moettegen xxlxorp
eene vi
jandeli
jke houdingaangenomen helben..Dochwattbansdaartoe aanleitling gaf
b onzelter. Het geluk schi
jntRyxwocb nietbegunstigd hebben. Immerstlroeg hi
j het
bestuur over de Kdume aan wAwwAvsx *an Falkenbarg, den zoon zi
jns overlelenen raadsmans, den Heer van Borne, een dapper en getrouw aanhanger, a1s
Stedehouder foverete meyeter ende krïeâzdr) op. W ALRAVEy zou hètgewestbe.
schermen , regt uitoefenen en de inkomsten innen ; maar daarentegen in de behoeften 24v.
asm.
van de hofhouding des Ilerlogs voorzien, en hem het noodige verschaffen , wanneerGr
jaw

hi
j door de Felume reisde, of, met overleg van den Stedehouder of van twee
zi
jnerRaden, daar buiten eenen togt edernam (2). Enuwap, welke de genegenheid desKeizersgenoot, trachttezich meeren meerin zi
jn gezag tehandhaven, en
in hetbi
jztmderde Edelen in Oppg-Gelderland of hetOverkzpartgkr,tloor gunstbewi
jzen aan zich te verpligten. Boven allen stond zAx.van Ae?
zrœ,een vermogentl
en dapper Ridder van beproefde trouw, bi
j hem in aanzien. Hi
j verpandde dien,
voor negentiendu.
izend gouden uchilden , den '
burg te Gelre metalde aanhoorighetlen,

beneve. dedaaraan vetbonden bediening van orost,Ambtmau en Regter (:).

8v.

om de stri
'- te .bevredigen ,vereenigden zich .
'
op nieuw devierhoofdste-He
ktg'
dènde partven
mar
al
nd.
,

den,Ni
jmegenaRoermond,Zutplten en Jrnhem.Zi
jbragttndenbeidenVorstenden
noedlouigen toesund des lands onder het oog9 drongeù aan op onderlingen vrede, en
overreedden hen ten laatste, hunne geschillen aan de beslissing van tien scheidslieden ,
twee uit den adel, JAs nan Jl:ar' en <Rzxo van uirkel, en twee v
uitde schepenen
î'
an 'elke tler genoemde steden , te on'derwerpen. De hoofdlhoutl van de uitspraak de- 5 v.
.
Zomerw
Ker mapnen .
komt hierop,
neder, dat zi
J.
))eenen lgndraad ,'uil wederzi
l.dsche aanhangersma
and.
.

1358

(1)Nllaorr, Gedenkw.k4f'f de Gedcâ.

Gelderle D. 11. Oork-, No.76.bl.86. Verp b1.

LXYII- LXX.

(2)Nzzuoa , Gedenkw.vïlde Gesclt.

Gelderl. D.1l. Oork.No.81.b1.93. Verg.b1.

LXX.LXXI.

(3)NzzsorF, Gedenkm. 1:*
1 de Jeyc/l. r. Gelderl. D.1l. oork.No.82.b1,W. Verg.blw
LXXIl.

272

A L G E X E E N E G E S C 11lE D E N lS

13s4- gek-ozen , zouden aanstellen, wien xzzxorn en znrxzto hun zegel overgeven en bui1371 ten wiens voorkennis, zl
i' noch oorlog voeren , noch eenige daad van'gezag zouden

zlv.uitoefenen. Op dievoorwaardezou zovAan de landv-oogdi
j,vooreersttotden vroeger
Z
o
me
r
d
b
e
P
a
a
l
de
n
t
j
l
d
,
e
n
az
z
s
o
vo
de
Fe
l
ume
b
e
ho
u
d
e
n.
Ond
e
r
me
er andere punten, wertl
Dlaan .
1358 ook bepaald,datallen ,op verbeurte hunner goederen,ziclzvan vi
jandeli
jlthedea ontlzouden en gevangenen , wegens gewelddadigheid of vredebreult, ter beschikking der
scheidslieden zouden gesteld worden.'' Hierop werden tot leden van den landraad gekozen w ILLEX van Bronkhoret, swEnxa T4R F ooret, ozam van ZïenA x , w xxzxzzx
van Ar/eà/zt4ïzezl,Aazxn van Ilerlar , DIRK TqytAeppel,ztx pcx der Straten , en
sxam , Graafvan M - rs, welke na de overigen genoemd wordt, omdat hem de rid-

ll
1o9
v.derli
jkewaardigheid nog ontbrak. Deze Ra,den beloofden meteenen plegtigen eje
d eh
oim.
j
bekrachtigden dien methun zegel,datzi
j slandswelzi
jn behartigen endebepa ugru
derscheidslieden handhaven zouden (1).
De treurige staatwaarin de negenjarige burgerkri
jg, van welks woede geplunderde
stetlen,afgebrande dorpen en vawoestevelden, wi
jd en zi
jd getuigden, nietslechts
Gelre, maarook hetaangrenzende Klee
f gebragthad,de steedswoelzieke geestder
Edelen, en de belangen des handelaarsen landmans, noopten Hertog xxlxovb, zjq
broeder,zprAapvan Gelre,en zax,Graaf van Eleef,in den aanvang desvolgenden
1359 jaars tot hetsluiten van een landvrede. 'i
j, nevenshunneEdelen, dienstmannen,
ridders, knapen en steden verpligtten zich daarbi
j, voorden ti
jd van vi
jfjaren,))t0t
ondcrlinge bescherming en ondersteuning zoo we1tegen buitenlandsche aanvallen, als

inwendige geweldenari
jen, tothetverleenen van wederkeerige veiligheid en vri
jgeleido
aan elkanders onderdanen , en tot het handhaven van regt en geregtigbeid. De geschillen'
, welke onder de verbondenen mogten ontstaan, zouden aan de beslissing van
scheidsregters, gezworen raadslieden , door de drie Vorsten te kiezen , worden overge-

laten,die maandeli
jks,beurtelingsteJrnltem ,te Gocâ,en te Kleef zoudtnzamenkomen. Rzxxovo van Scltonaumen , Heer van Selto- noret, een der schranderste en

meestberadene mannen vanzi
jnenti
jd,zou alsopperscheidsrigter handelen,laoewelhi
j
buiten denkring van hetverbnnd gegoedwas,en geepen de'
rdrieVorsten voorzi
jnen
Landsheer erkende. De overige punten des verbonds bevatten maatregelen en bepalingen , om het voorgestelde doel met dezen landvrede te bereiken, welke zoo lang zou

25v. stand houden, als zpva
tao de landvyojogdi
j bekleedde'of van zi
jnen broederdaarvoor
s
maaftd.geene afgoeding ontvangen had (2). nze jandyoogdi
j was, welis M'avr, slechts
Louw-

(1)NlzsoyF,t Gedenk'm. v?7l de Ge&ch. r. Geldevl. D. II.b1.LXXII- LXXIV,en dealdaac

aangehaalde oork.

j2)Nllsorr,Gedenn-'
w.ltfde Ge&ch.r.Geldcl.l.D.lI.Oork.No.89.bl.109 136.
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tot het einde desJ'aarsdertien hènderd zestig bepaald; doch bi
jhetverdrag van den13
54-1371
een en tpintigsten van Zomerrùaand dertien hnnderd acht en vi
jftig, kon dat tl
)
.dperk
door den landraad verlengd wnrden. Het bljkt, datditligchaam daaromtrent,tot
tlus ver, geen besluit genomen had; hetwasdusonzeker, ofhetti
jtlstip, waarop
zovAao de voogdi
j nederleggen en van zi
jnen broeder,bi
jeen verdrag van scheiding,
behoorli
jke afgoeding ontvangen moest,binnen de vi
jfjaren zou gekomenzi
jn,welke,
.

in den aanvang van hettegenwoordig verbond, als de duur van den landvrede waren

bepaald gcworden. Hetisduideli
jk genoeg, dat, hetzi
j die ti
jd van afgoeding en de
daarmede in verband staande nederlegging der landvoogdi
j, vroeger oflater mogtkomen,zulks ligteli
jk totvernieuwing der twisten aanlei,
ding kon geven; en hètzal uit
(lien hooftle geweest zi
jn, dat de verbondenen, en EDUARD in het bi
jzonder, het
raadzaam oordeelden, om de bepalingea van dezen landvrede voornameli
jk op dat
ti
:
i
#tlsgewricht, zoo hoogstgevaarli
jk voor de gemeeue rusten welvaart, toepasseli
jk te
maken (1).
Denhcrsteldenbinnenlandschenvredewi
jddeRzzxovpaandeverbeteringvandentoestand
der ingezetenen van de Keluve. Nietminderwaakte EovAan voorde belangen zi
jner
20 v.
onderdanen.Xi
jslootmetHertog ALBRECIIT van Bei
jeren,Ruwaard vanIlolland,eenGr
asm.
vertlrag hetwell
t de veiEgheid en het vri
je verkeer der wederzi
jdsche volken be- ja5a
tloelde (2). Dewi
jlAvaxzhAvzx van Kalkenhurg , devertrouwdevriend 3Tan REIXOUD ,

en zA> de ff/à, Heer van K edrA ps:rg ,een vurig aanbanger A'an EouAlto, daarbi
j
llenoemd werden, om nevens de Heeren van llkseletet'
n en B rederode, de wettigheid
kler aanspraken , welke Geldersche Edelen ten laste des Ruwaards mogten maken , te
beoordeelen , besluit m en, dat de goede verslandhouding Jusschen de beide broeders
.

tnen nog plaats greep (3). Hetwasook welligtomstreeksdezen ti
jd, datzi
jgezamenli
jk Koning >rorAlto IlI in den ltri
jg .
tegen Frankrç
jk, meteen weluitgerust
vaartuig ondersteunden (1). Hetbli
jktechter, ofschoon stelligebewjzen ontbreken,
tljtt zeer kortna het sluiten van het verdrag met den Ruwaard van Ilolland , de bin.

nenlandsche kri
jg metvernieuwde woede islosgebroken, en Rzlxoros aanhang gezegevierd heeft, dewi
jl, ruim eene maand later, EorARn den Heervan JfeMrzw, wien
lli
j vroeger den burg te G.d&-: had verpantl, zt
jnen dank betuigt, voor deliefde 26&.

en trouw hem bewezen door hem aldaar eene schuilplaats en onderhoud te verl,ee- Blodltz.
,

(1)NIJIIOrF,Gedenkm.vïfde Gesch.r.Getderl.D.II.bJ.LKXVI. Vcrp.141.133 (5).
(2)v.MxEltxs,Cltarterb.r.Holl.D.111.bl.86.
(3)NlzllorF,Gedenknv.vlïlde Genclt.1..Gelderl.D.II.bl.LXXVIII.
(4)Powrzwrs,Ilg-&t.Gelr.Lib.VII.p.273..
11-DEEL.2 sTrx.
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41 nèn 4
*1'
4. Hi
*
l
' slootvervol*
eJens:eennaauwer wederzjdsch hulpverbondmetHertog AI.BsEcuT, welke de Bronkhorstcn begunstigtle,.die in de Stichtsche oorlogen,de zi
jde
O16
v
.
de
r
Ho
e
ks
c
h
e
n
g
e
s
t
e
r
kt
h
a
d
d
e
n
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t
e
g
e
'
n
i
E
l
x
ov
n
e
n
d
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e
n
v
'
a
a
nh
a
ng
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2
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.
Do
o
r
d
e
n
l
nv
l
o
ed
ogst,

.

maand.des Heeren van J rkel, die Joo wel in het oûrlogsveld als in de raadzaal, RExxovp

1359 getrouw ha(1 ondersteund en thans bi
j Axasztzcuv in groot aanzien stond, werd dit
verbond, hetwelk trouwens, naarhetschi
jnt,EorA.
Ro weinig wezenli
jk voordeelheeft
aangebragt, geheel vernietigd en een ander verdrag van onderlinge bescherming en
21v. verdediainz tusschen den Ruwaard aan de eene, en Rpxxorn nevens den Graaf van

llerfst-

u' -

.

.

.

.

lnaand.Kleef aan de andere zi
gde,in hetbigzonder tegen xol/Aho van Gelreen zi
gneaanhan1360 gers,bewerkt(::.
Ongetwijfeld hee? .
de mbei
jeli
jlte toestand in welken dieVorsthierdoorgebragtwerdj
nadeelig gewerkt op de voorwaarden, welke hi
j bj hetnederleggen derlandvoogdj,
waarvan de ti
jd nu genaderd was, voor.zich bedingen konde. Xen meentdan ook,
datht
j zich,vooralle afgoeding,metdeheerll
jkheid Montfgort,in Opper-Gelderland aan den regter oeve: van de M aa.*gelegen,een erfgoed van hethertogeli
jk ge1361 slacht van Gelre, moest vergeuoegen. RElxovn, gelt
jk zi
jne daden bewijzen,gedroeg zich weder als Landsvorst,en voerde zelfhetbeheer over de he'rtogelijke domeinen (1). W eldra echter ontstonden nieuwe woelingen, en eene magtigeparti
j
begeerdein zi
jne plaats,EpvARo totHertog,waarvan zoôwelzijneminderebekwaamheid, indien niet geheele ongeschiktheid om te règeren, alsde heerschzuchtzi
jns
meer schranderen en werkzamen broeders, die ih zijn zevenjarig bestuur hetvertrouwen des volks en vele vcrmogende aanhangers zal verworven hebben , de naaste oorm

zaken zullen geweeitzijn. Nç
jmegen en Tlelwaren,naarhetsehijnt, even alsbj
het begin der verdeeldheden , de eerste steden , welke Rzlxorp de gehoorzaamheid
opzegden en znvARn tot Hertog uitriepen. RExxoco sloeg wel terstond het beleg voor

Tzel, doch konde nietbeletten, datzi
jn broctlér, welke te Nv-'megen eenige benden hatlbi
jeengebragt,zich in die stad wierp, en hem van daaruitmetontrolde banieren en trompetgeschal te gemoet treltltende, tot den slag uitdaagde. Deze werd

2;
5v. in eene voor lslsovn ongunstige stelling, op den waard tut
sschen de W aalen den

lllt'pin''dij
,k sedertdeswege de Strî
j-waard geheeten, geleverd EovAao behaalde met ge.

(1)Nfluo>'r, Gedennm.vzf de Gcycâ.r.Geldert.D.1I. Oork.No.94.bl.141. Vcrg.b1.
LXXYllI.

(2)v.MlERls,Charterb.r.Holl.D.111.bl.IOJ
'. Verg.slznoa ,t.a.p.b1.LXXIX.
(3)NIJIIO>'
F, Gedenkm.:4z
-ldc Gesclt.tl.Gelderl.b.II. Oœrk.No.100.b1.150. Verg.bl.
LXXIX.LKXX.

(4)Nlzllorr,Gedenkw.zlt
-fde Gesclt.r.Gelderl.'D..1l.b1.LXXXI.
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ring verlies aan zi
jne zijde, eene #olkomene'overwiùhing.
. ;RExx'ogp kelf'Ava's met de 1354-Ridders wlzxb van Jrkel, nlax va. Zïezltf6zz, tIAmAR)Ivan #- ,Aïg'n en vltzlJzltxx 1371

vayt de E :z: of van Ihkeren,in zijne'handen'C
geliallèn;èh ènde: de.gèsneuvelden

teldemen >'azbzhxx van Ulfe, Erfmaarschalk van Gelèe,neveùsvele andete Ridders
envltnapen (1). Het.
lotvan xExworo wasdbordeze.
ned'
erlaag beslist. Demagtzijner
Partijwasongetwijfeld''
tx
e zeer geknot, om dadeli
j'
k ietsie zijnen behoe#ete.ontlernemen. EouxRn eischte nu.niet 'alleeJp''van hefn afstand van ,hetIlrïd#vorstelijlt gezag,
.

'

-,,

.

.

maar ook van den titel en dewaqvt
ligheid van Hertog. HiJbewilli
gdeià.
beideenhetblilkt

niet,dathi
j hierbijeenige voorwaarden'voor zich zelven bedongen heeft. Drié.dagen
na den slag, wertlhijvan stad totstad,rondgevoerd,om deingèzetenen van ell
te in
hetbijzonder, van (le hulde, tliensten gehoorzaamheitl'
, hem verschùldigd, ten behoeve zijns broeders te ontslaan, wien llij het hertogdom Gelre en hetgraafschap
Zutphen had afgestaan , en hen te bevelen , d'
ien als wettig Landsvorst te erkennen.
EovAan verzelde hem op dien togt, om telkens in.de onderschëidene steden de hulde
te ontvangen en wederkeerig de laandhaking harer regten,en. vri
jheden tebezweren(2.
).

Rmwovn wcrd nu op hetslotRozendaal,en driejaren later, op hethuis te NI
jen:eek jniet'verre van het'dorp F oorst, tusschen D e
'venter.en Zutphen ,in bewaring

gesteld. Xen verhaalt, dathi
j door werlteloosheid , g'
ebrek aan beweging, en overdadig gebruik van spi
jsen drank ,zoo âwaarli
jvig werd,dathi
j in omvang bi
jnatwee
Zewone menschen evenaarde, en zi
jn bewaarvertreltslot noch .
grendellxhoefde,dewi
jldoor den ingang een bediende van gewone gestalte weltotlaém lkomen,maar hi
j
zelfnietontsnappen konde (3).
Hoewel EBUARB doo'
r de meeste en voornaam'
ste steden wasjehuldigd, en zelfs
eenige aanzienli
jke Edelen, die vroeger aan RExwovp i
jverig verknochtwaren, zich
met hem verzoenden , bleven echter andere Edelen , en ook enkele steden , steeds 1362
weigeren , hem als Landsvorstte erkennen. .D/ch desloten dezerwederspannigeHeeren
werden vermeèsterd, nedergeworpen en hunne bezitters gebannen , die,nu, nevens

andere tcgenltanters van zi
jn gezag,in de naburige gewesten,bi
jzonder bi
j den Graaf
van sKleef en den Ruwaard van Ilolland, eene sehuilplaats vonden,en alhunnen
v

*

(1)J.AIEvnls.Chron.Bel
g.Lih.XXXI.c.7.p.289*
. Chron. Tiet.p.369. Magn.f'â,'
o/z.
Belg.p.33.8. Posrzwrs,Ilist. Gelr. Lib. Vl1. p.275.

(2)Nzzuol?
r,Gedenkw.?ff
'f#c Gesch.w.Gelderl.D.11.b1.LXXXIII-EXXXVIIen dealdaar
aangellaalde oorkondell.
.

(3)Poxz
rlwrs, Ilist. Gelr. Lib.V1l. /.275. Stïcll:tyll
onlT, G'
eli Gesch.B.$rlI.bl.142.

NllIIorr, Gedenkw. l/k
-f de Gesch. z!. Geldez-l
.. D. ll. 1,1*
. LX'XXlll.

31 +

276

A LG EM EE N E G E SCH IED EN IS

13
154
37-1 invloed in het werk stelden , om azxxocosaanhang levend
'igtehouden(1).Dithaddie
vredebreuk tusschen Gelreen Ilolland ten gevolge ,welke tlpordebelofteeeneraanstaande

echtverbindtepis van EovAltp metAl,
Bltyrcll'
rsdochtergeheeld werd (2,
h. Eoctap hiertloor de handen rx er ruim gekregen h'
ebbende, ondersteunde .,den Bisschop van Ut-

z'ec/l; in den '
kri
jg met swEoEh nan F//r',, welke uitllethuiste Keppel,o0k

legen zi
jne onderdanen .gedurig vi
jandeli
jkheden pleegde (3)u'
-'Hoewelverslagen en
vernederd,bleefvAw voohsT echtertotaan zi
jnxkdood in oq.iîn metbeiden;doclitoen
verzoenden zich zi
jne kinderen methen , en aopxkào-'
de oudste zoon, verbond zich
onderanderep,om bi
j hetnietnakomen derverpligtingen jegens yrovAlto,te Ni
Jm e21v.gen,Goch ofRoermond in gt
jzeling te blt
jven,totdatdaaraanvolda'anzoudezi
jn($.
Imuw- D
x

maand

e voornaamste steun der misnoegden of Reinoudsgezinden was nu de Graaf van

1d03 Klee
f , welke zich openli
jlt tot hunnen beschermheerverltlaar'
de en hetgebietlvan
pnliaRb, die hem het huweli
jksgoetl zi
jnergemalin, eene dochtervan szlxol;o 11,
onthield,doorstrooptogten en vi
jandeli
jlteinvallen teisterd'
e. Erwerd weleene over16v. senlkomstgetroFen,waarbi
j zi
j hunne geschillen aan .de uitspraak van vierRiddersonLente- d
#

lnaand el-wierpen, docll dit bfeef evenzeer zontler gevolg a1sde wapenstilstand van zeven
.

Z4
v.welken, ongeveer drie maaùden latergesloten (5). Dekri
jg werd sedertvoortgezet;
om ermaand.en (je graafvan Kleef, weinig kiesch in de middelen, wanneerhi
jzija doelkonde
treflkn , trachtte tloor verraatl en list datgeen te bereiken ,wathi
j zichmethetzwaard
nietverschaFen konde. Door geld en beloften overreedde hi
j o'
rTo ,Heervan Loenen
in deNeder-Betume,en IlzwbaxK Boo'
r,'sHertogsgeheimschri
jver,om in dennacht
vöör het Paaschfeest, Nù'
megen en tlen burg waarzich EprAlto bevond, aan vier
hoeken in brand te steken, en te midden van den algemeenen schrilt en verwarring,
laem , die ondertusschen in stilte zou genaderd zjn, st
ad en Vorst over te leve-

ren. Een vreesseli
jk onweder en geweltlige stortregens echter beletten den Graaf
den togt te volvoeren en veri
jdelden den geheelen aanslag. Een briefderverraders,
in wellken zi
j bich over zjne nalatigheitlbeklaagden en hem totspoed aanmaanden,
werd in de Dv#/Jdoor zAx van Wdz-cA:zn,Erfmaarschalkdeshertogtloms,onderschept
1364 en het geheina aan zovAao geopenbaard. Terstond werden de verraders geYat; oTTo

(1)NIzI
l0rF,Geknkm.fI@lde Ge4c/l.r.Gelderl.D.lI.bl.LXXXVIII-XC.
(2)Ziehiervoor,b1.254.
(3)Ziekiervoor,bl.260.
(4)NIJaOFF)Gedenkw.vïl& Ge:ci.r.Geldo-l.D.l1.b1.X6Ill.
(5)v.xzEals,CltartFb.r.Iloll.D.111.bl.142. NzJuor1',Gedenkm.$IïldeGe,c/l.:.Gelderl.
Oork.No.126.b1.181. Verg.b1.XCIV.
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werd het hoofd voorde voeten gelegtl, en uzwoalK , de schri
jver van den brief, ge-13
541371
vierendeeld (1). Spoedig kwam evenweleenvredesverdrag totstand,waarbt
jdeGraaf
v
an Aleef,Eovakan voor Hertog erkende,die zich van zi
jne zi
jde verpligtte,denGra'afGr
22
v.
t
asm .
e bevredigen, zoowel metbetrekking totden bruidschatzi
jnergemalin,alstotztjn
e ja
64
pandverschrjving op Emmerik en de ZïJ'wlere) de veyeFening der &'erdere geschillen
werd aan zesscheidslieden,drievan elke zi
jdetekiezen,opgedragen; terwi
jlzi
jtevens,voorloopig voordenti
jflvan tweejaren,clkanderwederzi
jdschebescherming en
ondersteuning belooftlen (2). Van 4u afbleef, naarhetschijnt,degoede verstandp/

houding tusschen de beide Vorsten ongeschonden , ofschoon men 4erllaalt,dat de han-

gende verschillen eerstbj het einde van den tijd deà verdrags,en nadat(le Graafvan
Kleef, Hertog EovkRo tegen de aanslagen eenssluipmoordenaarshad gewaarschuwd,
geheelen totwederzi
jtlsch genoegen zl
jn uitden weg geruimd geworden (3).
Inmitldels was Envzkan in onmin met Brahand geraakt. Steeds worstelende met
#'

geldgebrelt, hatl hi
j een gedeelte van hetland van Ileinehergen 9Zuidwaartsaan de
Geldersche heerll
jkheid Montfoèrtpalende,aan zAxTan A:vreverpand,van wien
Hertog wzxcEsl-Arsvan Brahand hetpandbezithad overgenomen9 dewi
jldezestreek D v.

ooa
gud
stnietalleen aan zi
gn gebied op den regter oeAer van t1e M aa&vastegrenzenverzekerde,ma
.
maar hem ook tevensde gelegenheid, verschafte9zich nog verder naar die zi
jde uitte
breiden ,en zelfs tot in het hart van Gelre en Gulik door te dringen. EovAao, hier.

voor beducht,bood tlezen magtigen nabuur,den zwagervanazxsovo,zi
jnbondgenootjchap aan,indienhi
jhem delossingvanhetbewustegoedvergunde,hetgcendoorwzxczsLAvs op eene honende wi
jze van de hand gewezen werd.UitwraakonthieldrovAxoaan

'

de gemqlin van hzlwocn,MARIA van Brahand ,welkezich nu eensteTurnhout,dan te
B rueeel ophield , tle inkomsten die haar uit Gelre of hare daaraan grenzende goedew

ren toekwamen. Niet vruchteloosbeklaagde zi
j zich bj hare zuster, de Hertogin van
Brahand , over zllvAlto, tegen wien dan nok- weldra w llczslaAvs het slagzwaartl

Nangnrdde (1).
Xeteene sterke kri
jgsmagt, te ''Hertogenhoecâ vereenigd, rukte, op zt
jn bevel,
zzzo nan W /ecl/zfz in den Bom meler-vaard,en maakte,doorbehulp #an ooosw xzlvan

(1)Pownxvs,Ilist.Gel'..Lib.vII.p.279. v.sucaTxwxpTsT, Geld.Gedcl.B.Yl1.bl.143,
144. Nzzuprz, Gedenktv.vïfde GedcA.r. Gelderl.D.lI.bl.X6lV.XCV.

(2)Nlzlozœ,Ged:wâzp.uitde Ge&ch.r.Gelderl.D.II. Oork.No.134- 136.bl.193- 197.
Verg.bl. XCY.

(3)Poxzwlrs, Sïdf.Gelt'.Lib.VlI.p.282. v.stlcnTzsHoAsT, &e/#.Ge&clt.B.VlI.b1.145.
slzHorF, Gedenkm. wïl de Ge&clt.

Gelderl. D.ilI.bl.XCV.

(4)FaolsslaT,T.Ill.feuillet53.sizaorr,Gedenkw.>ïldeGe&ch.v.Gelderl.D.lI.bl.X6VlII,XCIX.
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1354-- Jnarik , een ingezetene dier streek , zich van Zalt-Bomm el meester. Spoedig bragt
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23v EDUARDzi
jne strjdkrachten bijeen,onderwelke zich zelfsDeventerscheburgersbevon.

sprok.- den , en heroverde Bom mel na eene belegering van twintig dagen. Vele Brabanders
kelrna

'

-

1366 en voorstanders der van Hekerens werden onthoofd; doch vAx vzkhzK redde zich in

d?n nachtdoor tle vlugt (1). De Brabanders, van ditvastepuntberoofd,trokken
.*

weld/a terug , en nu besloot Ebvtho hen in hun eigen land aan te tasten. Te dien
'
*
.
.
einde #èrzùimde hi
J ni
et door het verlbeneh.xan nieuwe voorregten cn vri
lheden , zich
*
'

vah de hulp
-'èn trouw der steden te verz'eêkeren,eenige aanzienli
jke naburige Heeren
'

*'

-@

.
dèo
r gunstbewi
gâen en giften voor zi
gne:belangen te winnen , en tot beveiliging der

@* N

x

.

grenzen, met de Friezeh en den bisschop van Luik een verbond te sluiten. ln29v. mi
'ddetsverontrustten deGe'lderschen'tlybr gedurige strooptogten ,hetgebieddesHertogs
Herfst- van erasand. Ouder bejeid des Heëren van Ku%-lenhurg , werd een togtnaar Genznaand.
hep ondernomen, pe
.thet waatsclfi
l,nli
l.ke doel, de stad Grave nevehs den Heer van

fkuïâ, een bontlgenoot van i
krëband, te bestolten. Aan de andere zi
jde,viel zz
tx
van .U'zerlar onverwachts'i'
fide Meç
jeri
j van den W/Z-:A, verbrandde eenige tlorPen en keerde met ri
jltèn tbhit en een grootaantalgevangenen terug. W E'
xcEsLius
trok nu we1 met een '
tâlii
jk heir in het begin van dertien hontlerd achten zestig,
o
v
e
r
d
e
M
a
a
s
,
o
m
d
e
G'
é
l
d
rsn
che
eont,de
ma
O bo
or
ddhe
ikpe
hnet
1368 hooftl en noodzaakté bolt te
ha
s ndetne t
vu
ljcaht
ndigt
n aar
ftoEgOI
t.JAREr
we
num emo
ened
wa

'
stilstand,enkortdàa
rna,doortusschenk
omstvan.Hertog ALBRECXTvanBet
jeren,een
:
.
,

19v. vrede gesloten , vaflwelken de wederzi
ldsche kwi
ltscheltling der nadeelen, elkander in

Wijn-den openbaren kri
jg toegebragt, de bepaling van het losgeld dergevangenen, de

maand.

boete zztx van Jfïdzilc'
zi wegens zi
l.nen vi
l.andeli
g.ken aanvalopgelegd ,en de regeling

tot#ereFening deroverigegeschilpunten den hoofdinhouduitmaakten (2).
EovAhb alzoo eindeli
jk doorhetmoedig handhaven zi
jns gezags tegen bùitenlandsch
geweld en binnenlandschen wederstand ,tot het'jerust bezit van den'staat gekomen ,

meende nu ongetwi
jfeld, door de voltrekking van hetvroeger bepaalde huweli
jk met
5

.

*

a

xaTà&.
alxA ,Hertog wlzB.
ltzcn'
rs dochter, de vestiging zi
lnsgebiedstevoltooi
len. Hoewel

de'jeugdige jaren van de Yerloofde,de echteli
jke.zamenwoning nietg'edoogden,welke
evenwelvolstrektvereischtwerd,om de burgerli
jke gevolgen deshuweli
jksnietkrachtelooste x'
tialten, levertle dit echter geen bezwaar op tegen de volvoering zi
jnsplans,

(1)FRoxssla'
r,T.l1l,feuillet53.Chron.Tiel.p.176. PosrAwrs,Hist.Gelr.Lib.5!11.p.
'279.
x. stlcuTEsuoasr, Gelders. Gesclt.B.VlI.bl.143. DcxsAR,Kerk.en 'frerc/f/.Derenter,D.1.
*h
@ %

bl.538. Nl,
zsolœ, Gedens
kw.:4,.fde Gesck.r.'Gelderl-.B. ll.b1.X(aIX. C.

(2)Nzznorr,Gedenkw..,/de ddvcA.,
r.ùeldet.l.D.II.g1.c-cll, eu dealdaaraangehaalde
oorkonden.
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9
w>
ih
t
)

zewi
jl hct gewaonteregt, ten behoeve van dergeli
jlte echtvereenigingen uitenkel11
33
57
11
staatkunde aangegaan , 0ok de ltortstondigste zamenkomst van het xerloofde paar op
,

*

dezelfdespontle,a1sde volledige voltrekking deshuwell
jksdeedgeltlen (1). Op deze
wi
jze vereenîgde zich yrovAlto mct K&TIIKRIXA en onder belofte,haar twee jaren
daarna, wanneer zi
j haartwaalftlejaarbereikthad,alszijnewettigegemalint0tzich
tenemen. Ondermeeranderepunten, werden bi
jdehuweli
jksvoorwaarden aan ItATuAhxxx de inkomsten der Feluwe als weduwengoed toegekend , doch wanneerBocAho

vôörllaartwaalfdelevensjaaroverleed, z0u zi
jslechtseeneJ'aarli
jksche rentevan vierduizend mottoenen uit die inkomsten genieten. Daarentegen verzckerde Hertog AL-

BRECHT aan zi
jne dochter zestig duizendmottoenen elk Tan zesen twintig grooten
Hollandsch,totbruidschat, die echter,z0o zi
j'kinderloos vôôr Eovwao,ofdezelaat-S1
v.
lagtm.
ste, hetzi
j al ofgeene kinderen nalatende,vdlrhaaroverleed,tothem zouden te- 1a68
rugkeeren. Deze vnorwaarden werpen aan weérzi
jden door cen grootaantalRidders,
knapen en stcden bezegeld. De li
jftogt 2erKelttwewerd daarenboyen aan KATHARI>& door de Riddersen steden van datgewest, bi
jeenen afzonderlt
jken bezegelden
brief, gewaarborgd (2). 0fdiebriefook doorxElxovo llIen den Bisschop van Utr6càf, a1s leenheer der Keluwe, bekrachtigd isgcworden, geli
jk EbvAholaterbelonfde,isnnbeltend (3).
Hetkinderloos overli
jden des Graven van Kltef, wiltkeldeden Herlog van Gelre
eerlang in buitenlantlsche geschillen. AootF vatt der M ark , o'
r'
ro van W ràel en
nzsm van Iloorne, Heer van P erwels, allen meer of minder aan den overleden Graaf
vermaagschapt, dongen naar de opvolging. EbtARo ondersteuntle de beide laatsten ,

die gewapentlerhantl hunne regten tegcn Anox,F; wien deingezetenen van Kleef tot
Graafgehultligd hadden,poogden te handhaven; maartoen zi
jgenoodzaaktwaren te
zwichten en zich meteene som geldslieten bcvtedigen, erltende o0k hl
jAnol,
v voor
Graafvan Kleef,en men slooteeneovereenkomst, waarbi
j destad Emmerzk en de
z#
@'
-:rJ',aan Kleef verpand,onmiddelli
jk naden dootlderGravin-weduwe,xAcnTxso

(1)Nrzlfozr,Gedenkw.vz7/de Gesck.r.Gelderl.D.lI.b1.CI1I.
(2)NIJIIOFF,Gedenkm.lïfde Gesch.t,.Gelderl.D'.lI. Oork.No.161, 1j2. bl.231 240.
Verg.b1.CIV. PowTwscs, Hist. Gelr.Lib.Yll.p.285. v.xl
Exls, Cltarterb.r.Roll.D.111.
b1.235,en sslcsTExuoas'
r,Gelders.Jedc/l.B.VlI.b1.146. Zieoverdewaardi
jdermottoenen,
xullorr, Gedenkw.uit de Gesclt. Gelderl.D.II.bl. 611 (3).b1.198 (4),en Verg.hier-

vt
mr b1.257 (4). De waardc der Brabandsche gopda mottpen zouechter, vakensçazsçlllsl
ts,
twee Holl.ducaten bedragen hebben.

(3)v.xlEals,T/lcrlcr:.r.Iloll.D.111.bl.239. Verg.517u:::,t.a.p.bl.ClY.
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y1354-- van Gelre, eene halve zuster van zovàao, aan het hertogdom Gelre) de stad #?4ï.
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25-v nen met haartoebehoorendaarentegen, doch eers bi
jontstentenisvan manneli
jk oir
S1la3g68
tm.in het geqlacht van Enrthn, dad
eli
jk aan Klee
f l'ervallen zoude (1). DerGravin'
.

weduwe werd twee dagcn later, het levenslangevruchtgebruikvan Il'
uoeen ,E pl- erïi

en deZ#'
*-,:r>verzekerd (2).
De onmin tusschen GelreenKleef duurde evenwelvoort, en barstte in openbare
vi
jandell
jltkeden uit, natlatZDIJARP van zi
jne zusterxAcu'
rElzo destad Entmerzk had
19v.ingelost, welke,naarmen vermoedt,in hantlen desGraven van Kleef gcvallen was,
Er
a
3s
7m.
0 0f oP wier bezit hi
j vlamde (3). De
wederzi
jdsche grensgewesten in hetbi
jzonder,
1
.
.

werden de prooivan roofcn verwoesting ; het huis te Spaldorp geraakte in de magt

des Graven van Kleef, die o0k Zevenaar en deZï
J'
-erz'bedreigde,en aanwiens
zlv.zi
jde,over hetgeheel,hetvoordeelschi
jntgeweestte zi
jn. Eindeli
jlkbewerkteHertog
Zo
me
r
pe.
i
maan;AIZBRECHT van )-eg.on een bestand tusschen destrijdendeVorsten, overwierbi
jzon1371 dere geschillen hi
j binnen driemaanden naderuitspraalttloen zoude (1).
EorAhn begafzich inmiddelsnaarEolland, om zi
jnlauweli
jk metdejeugdigexzt.
THARIXA van Bet
jeren geheeltevoltrekken.Dekri
jgtusschenGulikcnBrahandnondzaaktehem evenwelditvnornementestakenendenHertogvanGulik,zi
jnbontlgenooten
schoonbroeder,inhetdreigendgevaar,onmiddelli
jkterhulptesnellen.Juistopdenoogenblik,datdeGulikersindenslagbi
jBaestrezterzwichtten,stormdehi
jonverwachtsopdeze-

gevierende Brabandersaan, die,in verwarring gebragt, geheelverslagen werdcn. Doclt

22x.tlen rnem der overwinning,doorh'
em verwnrven,betaaldehi
j metzi
jnleven. Eenigen
halen ,
maand ver
2at hi
j in de hittedesgevechlssneuvelde;antleren,dathi
j;vcrmoeid en
afgemat, na den stri
jd zi
jn hclm geopend hebbende,om frisscheluchttescheppen,
verraderli
jk doorIlzR1xAx BIER van #ee:,een zi
jnergunstelingen, metwiensbuitenemeen schnone vrouw hi
j eenen misdadigen omgang hield, in hetontbloote voorhoofd,uitde vertedoodeli
jk gewond werd en twee dagen lateroverleed. VA> uEss,
OOgSt.

ayn Rzlxorns belangen verknocht, zQu slechts geveinsd dezaak van ZSVARPomhelsd,en

nu van de gunstige gclegenheid gebruik gemaakt hebben,om zjnen lang verkrop-

(1)NIJHCF;, Gedenkw.vïfde Ge8elt.w.Geldevl.D.II. Oork.No.164. bl.240. Vcrg.bl.
67.CYI. Poyrzyrs, #ï4l.Gelr. Lib.YlI. p.286,287. StlcuTgsloxsr, Geld. Gesch.B.VII,
bl.1e .

(2)xxzscrF,Gaenkw.vFfde Gc,c/l.w.Geldevl.D.ll. Oot'k.5'
0.165.b1.245.
(3)NIJHOF:,Geden* .vïfde 6edc/l.t.G.elderl.D.Il.Oork.No.172.bl.254.5Terg.b1.CVI,
(4)NIJUPF:, Jedeli-e. vfv'
fde Geaci.r.Geldet'
l.D.lI. 0o1'k.No.180.bl.271. Verg.b1,
6V1.CVll.
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jner bi
jzondere regten ,tevens het lzoofd1j3ayl
54ten spi
jtteontlasten, en in den sckenderzi
zi
jnertegenparti
jtevellen.''(1).
Hertog EnvkRn, welke den ouderdom van ruim vi
jfen dertigjaren bereikthad,
werd in de ltloosterlterlt te '>Gravendaal of N zeam-K looatet., de grafplaats van het

vorsteli
jk huisvan Gelre,bi
jgezet. Geheelhettegenbeeld van zi
jnen meertragen en
schroomralligen broeder, voortvarend en werltzaam , geene hinderpalen vreezende om

zi
jn doel, hne versvi
jderd oolt, te bereiken, en schrander genoeg om zich van de
nmstandigheden tebetliencn,welkehem daartoekonden geleiden,hadhi
j hetalleenbewind verworven en (Iitzelfsminderbeperkt danzi
jnvaderzxElxovn 11,tien jaren
uitgeoefend. Hi
jheeftdebinnenlandscherusthersteltl,den naburigen Vorsten achting
voor zich ingeboezemd, en te midden van gedurige oorlogen en staatltundige A'erwikkelingen , den inwenzigen toestand des Lands tloor onderscheizene nuttige bepalingen

verbeterd,devrjhetlen en regten dersteden beltrachtigd en vermeerderd, en in het
bjzonderdoordeverbetering van het'muntwezen,hethandelsverkeerbevorzerd (2).
Zi
jn tlood voerde RElxovo llI uiteene meerdan tienjarige gevangenschap op den
laerlogeli
jlten zetelterug (3). W einig dagen na den Baesweilerveldslag, werd (lie
Vorst door Edelen en steden, naar het schi
jnt, eenparig vcor Landsheer erkend.
Trouwens, hi
jalleen kon t0tde opvolging geregtigd zi
jn, dewi
jlEorxRo geene kinderen, zelfs geene gemalin, in de eigenli
jke beteekenisvan hetwnard, had achlergelaten. Hem wertl echter een vaste Raad van regering toegevoegd , met wellten

lll
j over de aangelegenheden van den staat beraadslaagde. Door de aanzienli
jkste
leden van dien Raad verzeld, trolt RElNorp dopr tle verschillende steden zi
jnsgebieds en ontving op nieuw de hult
le der inwoners, wier voorreglen en vri
jheden
hi
j bevestigde, hun tevens vergifenis schenkende voor hetgeen zl
j tegen hem
mogten pisdreven hebben, en schadeloosstelling toezeggende wegens mogeli
jke
Daa
r
e
nbo
ve
n llerlkts
chultlvorderingen ten laste zi
jnsvaders, broeders en van hemzelven.
b
maand
eloofdc hi
J. , in zaken van wissel en munt niets buiten den.raatl der vier laoofd- 1371

steden te ondernemen, en bekrachtigde alzoa de bepalingen zi
jnsbrpeders be-

(1)Chron.Tiel.p.382. J.A I-Elmls,Chron.Belg.Lib.XXXI.c.21.p.294.Magn.Chron.
Belg. p. 337. Paxn wrs, H ht. Gelr. Lib. VlI. p. 290- 294. StïcsTEylonsT, Geld. Gesch.
B.5711.b1.148. NIJUOFF, Gedenl-m.vïf#e Gesclt.#?. Gelderl.D.ll.bl.CXIII,CXIV,CKY.

(2)Yerg.>uII0>'
r, Gedenkv.vïlde Ge,câ.r.Gelderl.D.lI.b1.XLVII,C,CVIII,CIX,en
de aldaar aangehaalde 00rk.. Zie lziervoor,1y1.221.

(3)Chron.Tïel.p.383.J.Atzvnls,Cltron.Belg.Lib.XXXI.c.21,p.295.
lI. DEzs. 2 sTrx.
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1'
3
13
57
ù1 trekkell
jk het muntwezen, wellte met den handelen de welvaartdersteden zoe
naauw verbondenwaren (1).
Nietlang echtersmaakteltzlwoup het genotderherkregene vri
jheid en der heerschappi
j. Doorbetzittend, werkeloosleven in den kerker was zi
jnegezondheid ge4%z.
)jJ*
ln-knakt,en zi
jn ligchaam toteene buitensporige dikte aangegroeid. Hi
jbezweek inhet
f
1e3r7
m.
1 net
ee
'nenderti%
c'stez'aarzi
*
i
'nslevens; en c
-eenwettia
-manneli
jk oirnalatenze,eindigde
.
met hem het eerste stamhuis der Vorsten van Gelre, weshalve zi
g
n schil; en helm ,

naar ridderli
jk gebruil
k,nevenshem naastEDVARD begraven werden (2).
FRzEsI,Awn. GRoxzxoEx. De twisten en moei
jeli
jkheden in welke deze broeders
steeds gewikkeld geweest waren , hadden hunne oogen van Frieeland geheel afgewend. Dit ge:yestmoest daarentegen de wraak des Bisschops van Utrecltt duchten ,
sinds de ingezetenen van h &elltam van hem waren afgevallen en zich metde Stelling-

en SchoterwerverFriezen verbonden hadden (3). Om dien ti
jd waren insgeli
jksernstige geschillen tusschen den Deken van Fernnum en het Oldambt gerezen. Te

vergeefstrachttedeBisschop van M uneter, onder wienskerkelt
jk gebied deze landstreek behoorde, den hooggeklommen twist bj te leggen. zi
jn zaakgelastigde werd,
zelfsin hetOldambtin hechtenisgenomen,waarop hi
j denbanvloek over deingezetenen uitsprak en de openbare godsdienst schorste. Hierdoor geraakte allaar alle:

(1v. in de uitersteverwarring, tnt eindeli
jk, door tusschenkomstvan eenigeaanzienli
jke
.k
k
1355 wereldli
l een erkeli
jke personen,de zaken bi
jeen verdrag verefend werden (4).

llooim.

In weerwil van het twintigp'rig bestand door Hertog w ltLzx van W:!
7'eren m et de

Friezen van Ooetergo en W eatergo in dertienhonderd achten veertig geslaten (5)
waren er wedervi
jandeli
jkheden tusschen dezelaatsten endeWest-Friezenvoorgevallen.
Ditbli
jktuithetverdrag van bevrediging,door'sHertogsrentmeestervan Kennemerlc'1# en W eat-Frlealand aRn den eenen, en eenige geestell
jken en grietmannen uit
Ooeterao en W eatergo aan tlen anderen kantj te M edemhlik ontworpen en door

(1)NIJSOFF, Gedenkm. vff de Gezch. p. Gelderl.D.lI.bl.6XV,CXYI,en de aldaar aangehaalde oork.

(2)Ckron.Tïel.p.384. Magn.&#rp>.Bel
g.p'
.339. J.A tgvnls,Chron.Aelg.Lib.XXXI.
c. 21. p. 295. PowTklvs, Sz
-zf. Gelr. Lib.YlI. p.293. StlcnrxxlloRs:,Geld.Geyc/l.11.Y1I.
bl.148. NusoFF,Gedenkm.lïf dq Gedci.m.Gelderl.D.II.bl.CKVI.

(3)ziehiervoor,bl.258,259. UaBOxxxzvs,Rer.Fri&.Hist.Lib.XIV.p.201. Scno<zwrg,
Fr.Hist.B.Vl.bl.186. F.'szogRos,F?.Ja
avb.D II.bl.411,I17,418.
z

(4)SclloTzxrs,Brieven en Dncul
aexfel,jbl.110-112.
(5)Zichiervoor,bl.171,239.

DE S Y I D E R LI S D S.
Hertog w xLrxx bekrachtigd , Waarbi
jWederzi
jdscheschadevergoeding,naaruitspraakvan13
13
54
71
goede m o nen aan bei
deZl
jden tekiezen, bepaald werd (1). Hertog AL:RECHT be- gv.
vestigde Ongeveer een J
@airlater dit verdrag, betrekkelt
jk de middelen t0teenen Wi
jnm aand

rrede ofeen naderbestand (2).

1357

Ondertusschen was aan REINOUD, Heervan Koeverden , door Keizer KAu s IY ver-

gund geworden, in het landschap Drentltoeen vri
jgraafschap en eeùenvrijen schepensstoel of vri
jstoel op terigten, om van 'sKeizersen Ri
jkswege aan iederregtte
verschafen, onverminderd echter de regten van anderen (3). siet minder was de
Veizer d0n BiSSChOP VRR Vlrccifj EZINOUDS leenheer, genegen,toen hi
jin allen 11v.
d
Grasm.
eele den giftbriefvan KeizeruExoalm IlI van 10i0 bevestigde,paarbl
j zekerland- 1:59
goed fpraedium) in Groningen met de daaraan verbonden regten en inkomsten
aan deKerk vau Utrechtgeschonken werd (4). Hoogstwaarschl
jnljk hebben t0tdeze
nieuwe bekrachtiging de onlusten in dien ttjtl tusschen destad Gronzngen en den
Bisschop van Utreehtontstaanyaanleiding gegeven. 'sBisschopswereldll
jk regtsgebied
aldaar was door HENDItI: van Selmerd bestreden geworden , welke na den dopt
l van

rrnospnan Gronenberg ,np de steevopgdt
jvan Gronzngen aanspraak gemaaktennaar
hetschi
jnt, zt
jn regtbewezen had, waarcp hetgeschiltezjnen voordeelewasuitgewezen (5). Zt
jne eenige nagelatenedochter,IpA van Selmerd,huwdemetHERMAX
Tan fpepdrd:zl, den broeder van REllovn , en bragt hem hetslot nevens hetheerschap Tan Selmerd met het geregt van Gronlngen , voormaals door haren vader

bezeten, ten bruidschat; terwi
jlin dithuweljksverdrag bepaaldwerd,dat dezegoederen en regten aan hare naaste erfgenamen zouden vervallen,indien zi
jkinderloos 14v
.

overleed , onder voorwaarde echter, dat de gedane verschotten en gemaakte kosten Sprokkelm .

aan HERMAN van Koeverden of zi
jne erven vergoed wierden, welke 00k tot z0o 1360
Iang in het bezitdiergnederen en regten bli
jven mogten, DeBisschop van Utàr
eeht
.
weigerde Ran dithuweligksverdrag zt
jnetoestemming en bekrachtiging, demjlhi
2'niet
.

erkende, dathet eregtvan Gronlngen een erfeigendom van het huis van Selmerd v v.

zl
jn znude (6). :r werd kertdaaroptusschen hem en die sladeeneverznening ge-Zma
ome
rzu(j

(1)Ckarterb.r.Frïe4l.D.1.bl.216.
(2) Charterb.t'.k'rie&l.D.1.b1.224.
(3)InslxGl,Staatsregt,D.1.bl.414. DvxBzR,Kerkl.en Rzkreldl.Deventer,bl.574.
(4)IosI5Gk, Staat&r.D.1.bl.416. v.xlxRls, Cltartet'
b,v.S/Il.D.111.bl.86. Dslxsssx,
Kon.Gf-:x.T.II.p.21l-216. Verg.âl
g.Je4ci,#. Faderl.D.lI.St.1.L1.8I.

(5)losl,GA,Staatsr.9.1.bl.417.
(6)Dslzlsxx,Mon.Gron.T.lI.)).216-222 en deaant.(c). In8ISGA,S'
taatsz-.D.1.b1.418.
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1354- trofen , waarbi
jharen burgersvolkomen veiligheid en beschermingin hetStzehtver-

1371 zekertjwerdeu (1).
Be Groningers, wier aanzien en vermogen steeds meer en meer aanwiessen , zagen
ongaarne het zoogenaamde Cortinge-hî
lze te Selwerd , de sleutel yan den toevoer

naar hunne stad van de zi
jdevan Kunezngo, in zulkemagtige'handen alsdie van
HERMAX van Koeverden en zjn geslacht. Xet overleg en onderstand dernaburige
landschappen , vooral van Langewold , werd derhalve dit weleer sterlte%lot door hen

aangekochten gesloopt (2). Hetschi
jnt, datzjhierin eyen weinig denBisschop van
Utreeltt gekend hebben, als in hetsluiten van het merkwaardig verdrag met de Frie-

9v. zen van Ooetergo en W estergo, deproostdi
jvan Rumaterland,Ilunaingo,Flve-

ylerlkt-lzngo, het Oldamht, Reiderland, E Anfzg/ en Broekmerland , hetwellt in eene

ma
13a6
nd
1.aanzienljkevergadering van grietmannen,regtersen hoogegeesteli
jken uitdezegewesten , te Groningen opgesteld, geteekend en bezegeld werd. De willekeuren in dertien

honderd drie en twintig bi
jden Opstalboom ontworpen,werden daarbi
jbevestigd en
met eenige nieuwe vermeerdertl, strekltende om del'ri
jheid,veiligheid en welvaart
van Friealand in hetalgemeen en Tanelk zeeland in hetbi
'
jzonder,tebeschermen.
Nevens andere bepalingen , ten einde dat doel te bereiken , werd vastgesteld, dat de

grietmannen derbi
jzonderegewesten,meteen regtereneengeesteli
jkeofklerkjaarli
jk-s
teGronzngen zouden bi
jeenltomen,om overzaken van algemeen belang teonderhantlelen, en niet eer te scheiden vôôr zi
j afgedaan waren. AlleFriesche zeelaqden,
waarook gelegen,zouden elkanderhelpen wanneerdevri
jheid bèlaagdwerd; en de
opgeroepene zeelanden moesten binnen acht, uiterli
jk binnen veertien dagen, het
bedreigde gewest te hulp ltomen en bli
jven tot hetgevaargeweken was(3). Xen
trachttealzoo nietalleen zich tegenhetwereldljk gezag van den Vtrechtschen Xijtervorst te verzetten , maar ook in elkander een sleun te vinden tegen Hertog ALBRECIIT

of andere naburige Yorsten, wanneer zi
j hun gebied eensten koste van Frieeland
4'erder poogden uitte breiden (1). Daarde stad Gronzngen,die voorheen bi
j dealgemeene vergaderingen aan den Opstalboom noch verscheen , noclz bevoegd was op

eigen gezag,verbonden of wetten te maken dewi
jlzj van den Utrechtschen Kerk(1)DalEsszx,Mon.Grdp.T.II.p.224- 225.
(2)UsBo Exxlvs,Aer. Frin. Sïdf. Lib. XIV.p.205. W ESTESDORP,Jaarh.w.Gron.D.ll.
b1.198,199.

(3)v.MzERls,Cltartet-b.r.Iloll.D.111.bl.128. Cltarterb.r.Friesl.D.1.b1.225.DnlEsszx,
Jfpgl. Gron. T. II. p. 229. Verg. rsBo zxxlrs, Rer.Frïd.Ilist.Lib.XIV.p.206. W ssTsxIlonp,Iaarb.m. Gron.D.lI.bl.200,201. Scgorlsrs Fr.#41.B.VI.b1.189.

(4) Tegenw.é'
fccfTan Ft'
iesl.D.1.bl.507.
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voogdaling9 in ditverdrag alseen dermagtigstelezen voorkomt, z0o bli
jltt'hieruit13
13
57
41
ten duideljkste, dat zj op dien ti
jd zich weinig meerom deze afhankeli
jkheid bekommerde (1). Hetschl
jntechter,datditz0o plegtig aangegane verbond reedsdadeli
jk kwali
jk is gehandhaafd geworden. Hetkondealthansnietverhinderen:datBissoop zA> van zrâel n0g in lzetzelfdejaar,deStellingwerverFriezen op nieuw en
geheelaan zich onderwierp (2).
De stad Stavoren had geen deel in hetFriescbebonpgenontscbap gennmen. Zj
huldigdeHertogAz,:ltzcuT van Bek
jeren alsRuwaard en werd doorhem in hareoude 9 v.
yoorregten bevestigd,terwi
jlhl
jtevensharen schepenenhetgrafeljltschoutambtaldaar, W inrm .
tegen jaarli
jksche pachtvan een mark zilveropdrneg,totzpo lang de duizendBrug- te
1361
sche schilden,hem doorStavoren voorgeschoten,ten vollevereFend zouden zi
jn (3).
Be oyerige Friezen tusschen het K lêe en de fclzmer' daarentegen,weigerden hem voor

Heerteerkennen,ondankshetbevelvan KeizerxiaEs IV aan degeesteljken,grietmannen , regters en gemeenten van Oontergo en W entergo, op verliesvl
m alde 21v.
Slagt-

regten, vri
jheden en gunsten, die zi
j van hetRl
jltnntvangen hadden,den Hertog,maand.
a1s beheerscher fguhernator #p-1ff) aan te nemen en tegehpprzamen (1). Het 1362
bli
jkt niet, dat AsvaEcllT toen donrgeweld van wapenen getrachtheeft,deFriezeq
naar zi
jncn wil te buigen, ofschoonhunnebinnenlandscheoneenighedenhem daartoe
eene geschiktegelegenheid schenen aan te bieden. Dekloosterlingen,dporri
jkdom en
.

weelde baldadig geworden , hadden het vuur van twist en tweedragt pp nieuw 'ontsto-

ken (5). Zl
j vielen elkandermetde wapenen aan,en Oldeklooeter ofBloemkamp,
onder anderen, zond zjne leekebroedersuit,om de proostdl
j'&Eeeren W k
jngaard
(Fïzt)@ Domlnz)op hetZand tePzngjom tebevechten. W zzsR-twpwovBlwoak,een
Friesch edelman,nnodzaakte hen totden terugtogt,doch versterkte hetstinskKç
jma,
*

.

.

.

'

aan de proostdil behoorende, dewigl hiJ van deze kloostersoldaten steeds nieuwe aan-

vallen duchtte (6).
Om dien ti
jd werden de langdurigeverschillen tusschen hetkloosterJdemerd ende

(1)F.sioERos,Fr.Jaarb.D.111.b1.439.
(2)Ziehiervoor,bl.259. Verg.ScHoTwxrs,Fr.Bist.B.V1.bl.186. F.slozvps,Ft'.Jaarb.
D.111.bl.444. svEsTExooltp,Jaavb.r.Gron.D.II.bl.199,200.

(3)v.xlnls,Charterb.r.Roll.D.111.134,135. Charterb.r.Vrie&l.D.1.bl.226.
(4)v.M1ERIs, Cltartevb.m.Koli.D.111.bl.140. Charterb.m.Friesl.D.1.b
.227. Verg.
a1
r.szozRns,Fn Jaarb.D.111.bl.447.

(5)occosczàtExsls,b1.115.
(6)Scuorzsrs,FI'
.#:,f.B.YI.b1.197. r.sJnEnns,Fr.Jaqvb.D.111.b1.454,455.
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13
13
571
4- gemeenten van Ooatermold, Gpp en de JehtZï
J'l5:>len overeenigedjken ofwaterkeeringen , aan de uitgpraak der zes burgemeesters van Gronzngen onderworpen en

1364 eindeljk verefend (1). Gronlngen oefende thans doorden ri
jkdnm en uitgebreiden
handel zijner inwoners, eenen grooten invloed uit en wassindshetsluiten van het
verbond in dertien honderd een en zestig , de vergaderplaats der Friezen. De aloude

zamenkomsten bij den Opetalboom werden nietmeergehouden, waarvan, naarhet
schijnt,de oneenigheden en beroerten in Oont-Frzenland denaasteoorzakengeweelt

zi
jn (2). De Groninger burgers moeten in eenigenaauwebetrekking totHertog AI.
BazcHm nan Wef
g'drezl gestaan hebben. Ht
j noemt hen in den bevestigingsbriefder
3v. voorregten, hun weleer doorGraafzAx 11van Kolland verleentl, zç
jneburgersen
Oogst-beveelt zi
jneregtersop de nakoming dezervergunningen welteletten (3).
m aand.
De oude luister van Stavoren begon zooweldoor den steeds aanwassenden bloei van

Gronzngen ,als door de toenemende verzanzing van den montl der haven ,veelvuldige
overstroomingen en de buitensporige weelde der inwoners, welke men deswege d6

dartele hznderen van Stavoren noemde, merkeljk aftenemen (1). Erwerd echter nog sterken handel op de Oontzee gedreven , en de Koning van D enem arhen ,

wArnEx&h III,verleende den kooplieden dierstad vrijheid van handelinzi
jnestaten,
hetgeen hun en denburgersvan Hzndelopen vi
jfjaren later,ook doordenKoningvan
Zmeden geschonken werd , uit erkentenis vcnr de diensten ,hem tloor de beide stcden

tegen zi
jnc vi
janden bewezen (5). De gezindheid voorKolland wikkeldeStavoren
nietzelden inmoei
jeli
jkheden metde Onstergoërsen W estergoërs,diezich steedsaan
25v.de Hollandscheheerschappi
jtrachtten te onttrekken. Van daar, datHertpg.
&I,
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1367 dnordeFriezen vernield mogtworden (6).
Ondertusschen wAs hetalgemeene Friesche hnndgennotschap , in dertîeq hnnderd een
.

(1)DRxEssxx,Mon. &r>. T. lI.p.:40-:49, Verg. wzsxzsonRp,Jaarb. m,Gron.D.II.
b1.203,204.

(2)P:B:gxxws,Rer.Frï:Hist.Lib.XIV 207. r.szcuos,Fr.Jaarn.1).111.bl.461,462.
(3)DalzssEx, Mon. Gron. T. lI.p. 253. Verg. rs:o Exxlvs, Iler. Frï4.Ili&t.Zï:.XIY.
p,207., W xsTxwooq:,Jaarb.r.Gron.D.II.bl.206.

(4)Scnplzsvs,Fr.#ïdl.B.YI.b1,195.
(5)'iedegunstbrieven in hetCharterb.m.Fnksl.D.1.b1.227,233- 233.Verg.scnoTzsts,
Fr.Sïdl.B.lI.b1,191- 194. W lxsvxlrs. Cltt-on.m.Frie&l.:.YIl.bl.207- 210. F.szëzsos,
Fr.Jlcf.s.D.111.bl.464- 467.

(6)v.MlvRls,Charterb.t'.ROII.D.111.bl,208. Cltavterb.v.Tt-ieal.D-1.bl.2l .
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Cn Zestig Y00r den ti
jd Yan ZeSjaren te Groningettgesloten,ten eindegeloopen (1).13
15
37
41
Nog vôôrheteindigen daarvan,had diestatleen afzonderli
jk altl
jddurendverbond van
vrede en wederzjdschebéscherming metRumsterland aangegaan,welk gewest,naar
hetschi
jnt,dooranzeren uitdeFrieschelandschappen ontrustwerd (2).Hieruitblj
lkt
genoegzaam , van hoeveelbelang het was tot handhaving der binnenlandsche rust,heb

geëindigd zesjarig verbond door een nieuw verdrag te vervangen, hetwelk dan 0pk
tusschen Relderland , het Oldamhtj Fzvelingo, Kun&ingo, W eeterwolde,hetW ew- 29 v.
terambt, K redewold , Langewold en de stad Gronlngen totstand gebragtwerd.ma
ooa
gn
st
d-.
Xen vindt niet, datde oostergoërs en W eslergoërsdaaraan deelgenomen hebben. De 1368
verbindtenissen en bepalingen van hetvorig verbond werden er in vernieuwd, en alm

de voorregten en vri
jheden heriùnerd, den Friezen doorKARELden Grooteverleend.
Vports steldemen vast, datiederzichvan bjzonderen openbaar geweld onthouden,
niemand in zi
jne bezitting storen,en den landvrede bewaren zoude. Hetleven,het
ljfen dewaardigheid derambtmannen en regterswerden vooronschendbaarverklaard,
en zware boeten den aanrander daarvan opgelegd. De verbondene landschappen zouden

jaarlijkstweemalen ofmeer,indien hetnoodig mogtzi
jn,teGronlngenbi
jeenkomen,
waaraan elk,achtdagen vooren achtdagen nazulkeenebi
jeenkomst,vri
jgeleideverzekerd werd. Geen regtermogtachterbljven ofiemand andersbevolmagtigen dancen
beëedigd persoon, op verbeurte van zi
jn ambten van eenegeldboete,die 00k den
overtreder van hetgeen in de vergadering besloten was, werd opgelegd. De aanklaer, de gedaagde en hunnc pleitbezorgers maesten ,behalve in bekende zaken jzwe-

ren# dat zj hunne zaak voorregtvaardig hielden,haarnietzouden ophouden,maar
dewaarheid huldigen, op devragen naarnvertuiging antwoorden,en datzj nietgetracht hadden of trachten zouden , door ongeoorloofde middelen een gunstig vonniste

erlangen. W elke aanklagerofgedaagde dezen eed weigerde,had zjn pleitverloren.
De voorzitter of keder der redgers,en daarna de pverige regters,m nesten zweren naar

hun heste weten vonnis te zullen vellen. Het gevpelen dermeerderheid z0u alshet
algemeen oordeel aangenomen, in schrift gesteld en voorgelezen worden. Beru,tte de
.
.'
minderheitldaarin niet,dan moestmen van weérzi
lde zegsmannen kiezen,en,in g/
e-

va1xan ongeli
jk, een mark boeteaan de meerderheid betalen. lndien dezezegsmannen het niet eens kondcn worden , dan m oesten er regtskundige mannen uit de ver-

bondene landschappen bi
jeengeroepen worden, en watdemeerderheid van dezpn oordeelde, gold a1s laatste uitspraak. Voorts werden de pligten der regters omschreven

(1)Zi
ehiervoor,b1.%l.
(2)zie dtn brièlvan den 7 van Grasmaand 1y0,bj%D:l>::&,â1.n.&r:s.T.ll- p.lI.
#

Yerg.wu:zs:eap:Jaarb.m Gron.D.IL bl.:06- 0 8.
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1354- en de boeten
1371

bepaald voor hen,welke daarin te kort schoten. Bi
jheteindeder
zittingmoestelk regterzweren,dathjhetregtonkreukbaar gehandhaafd en willens
noch wetens zi
jne pligten verwaarloosdhad. Eindeli
jk werd overeengekomen,dateeu
Fries in al de Frieschelandschappen tnlvrj z0u zi
jn,dnch deto1aan den Keizerof
hetRl
jk op den ouden voetbli
jven standhouden (1).
Krachtens deze besluiten was nu Groningen de bepaalde zetel der Friesche staatsvergaderingen gewortlen. Op verzoek der inwoners en van de laùdschappen Goo en
W olh van het Groninger regtsgebied , verklaarde zAx nan F evnenburg ,Bisschop

van Utreeltt,in deaan hen vergunde vri
jheden, betrekkeli
jk hetaanstellen van een
Deken binnen Drentlte, Groningen, Gooen W olde, het zenden van een wi
jbisschop , het niet dagen van iemand verder dan Ilul&oord en B onehop&hern , en ein-

1:70 dell
jk in de te verlenen bescherming buiten betStzeltt, genoegen te nemen (2).
In stukken van dien tl
jd wordtde stad Gronzngen onder deleden van hetHanzeverbond geteld,hetgeen haarongetwi
jfeld grootevoordeelen in den hantlelen een ongemeen overwigt in deFrieschelandschappen verschafte (3). Even als andere steden
onderden Bisschop van Utreoht, had zi
j zich reeds t0t eenen afzonderli
jken stand
van regering verheven. Het bli
jkt evenwel, dat deKerk van Utrecht aldaarn0g
wereldli
jk gezag uitoefende, een punt hetwelk.zo0 dikwerf verdedigd en bestreden
isgeworden. Zi
j verhuurdeefverpachtteaanzAx en uzhxwx van Koeverden,nevens
beider œ m ontlige zonen azlxovo en uExnltlu , en aan ooozvt<aT van den Oldenhave,
andersvan Jflrezlgenaamd,voor hun leven Rlhaar wereldljk gerigten heerli
jkheid,
hooge en lage ,te Gronlngen en te Selwerd ,met W otde en Goo en alle toebehoo-

eronderwaren echternietbegrepen de ti
jns, tienden,renten en andere vaste
8 v. ren. Hi
Hooim .i
nkbmsten,welkezi
jaldaarbezat(1).
1371
Nooan-BnAMAwn Ew LlxBvlto. In minder gunstige omstandigheden dan de'Friesche

gewesten tusschen de Lauwers en den Dollart, vàrkeerdeBraband in tlitti
jdperk-.
W zxcEsLxrs en zouxxlx waren zAx IlI in het bewind opgevolgd en te Leuven ge3 v.
Louw- huldigd,na dehantlhaving van 'sLandsvoorregten en gewoontenbezworentehebben(5).

maand.
1356 .

(1)UsBo zMxlrs, #er.Fris.Sïdf.Lib
ê.XlY.p,209,vertaald in scuolAwrs,Fr.Rist.B.Yl.
bl.19k en overgenomen doork.szolmos, Fr.Jaavb.D.111. b1.476. Verg.wEsTxsooRp,Jccw5,.
,

w.Gron.D.II.bl.209 211.

(2)DRlxsszx,Mon.Gron.T.II.p.258.
(3)WEsT>zooap,Jccrâ.r.Gron.D.II.bl.218,219.
(14)DalEssp:,#pp.Gron.T.lI.p.298.
(5)BvTxxws, Troph. deBeab.T.1.Lib.IV.c+
h.X.p.468. DlvAErs,Rev.Brab.Lib.Xlhr.
p.165. l'Izaà:rs,Wlzlcl.Bt'ab.Lib.XXXIV.p.329. Magn.6'
#r:s.Bek.p.336,337.
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Deze inhultliging (huldznghe) is de eerste,welke eigenli
jlt onder den naam van1354Jlf
gVef/lâ/plz'''Xoyeueeenteek)bekend is(1). Dehoofdinhoud vanditmerkwaardig 1371
staatsstuk komt hierop neder: Alle voorregtsbrieven en papieren,de vrt
jheid,regten
en het regtsgebied des lantls betreFende, zullen te Leuvent op eene verzekerdê plaats
gebragtworden , van welke de Hertog en de llertogin, nevens de steden Leîtven en

Brueeel elk eenen sleutel zullen hebben. De Hertog en zi
jne gemalin mogen ,zonder toestemming der steden , het land metgeene nieuwe schulden bezwaren. Slechts
Mrabanders zullen in den Raad Tan Brahand toegelaten worden. Het hertogdom
Limburg metde.landen van Daelltem ,Rode,Spremont,W ae&enherg en Ileusden
mogen nimmervan B'
rahand gescheiden , noch het bestier daarover aan iemand anders
dan die trouw gezworen hecft, opgedragen wortlen. De landvrede en de verbonden
met de Luikenaars en Ylamingen moeten gehandhaafd worden. De Hertog en Hertogin

zullen geen krjg, dan na overleg met'slandsStaten,mogen voeren,en de landen,
steden ensloten,welke zi
jveroveren,aan Brasand moeten hechten. Zi
jzullen jaarli
jks
de regering der steden veranderen , doch geene bastaartlen daarin Plaatsen ; van elk
tlie eenig bewind of gezag uitoefent, fekenschap afvortleren en zorgen', dat de begane m isslagen hersteld worden. Voorts bevat t
leze bli
jde inkomste onderscheidene
andere bepalingen ter verzelkering der; algemeene zoowel, al
s van elksbi
jzondere vei.

ligheid en regten (2).
Xet spi
jt zag zich de Graafvan K laanderen .
van de opvolging in Braband uitgeSloten, op welke hj echter noch naar de.
wetten'des lands,noch naar de beschiltkingen van H ertog zAx III, eenig regthad (39. Hi
jkonde slechtsop devoldoebing der
gelden,aan zi
jnc gemalin tloordienvYorstbi
juitersten wiltoegekend,aanspraakniaken
en drong dan ook onmitldelli
jltdaarop aan (é). s'
VkwczsLxl;s,ondankszi
jneplegtige
belofte bi
j tle bli
jde iukomste afgelegd, trachtte onder vele-voorwendsels en uitvlug-

#

(1)v.IlErltx,Il'
ist.r.'sSerfogeyll.D.1.bl.202. Bltj'
deïli-/pl,
:lhectte debriclin wclken

de He*
rtogen van B raband bi
J. de huldiging , de oude voorregtcn desvolksbekrachtigden ,olnieuwe
gunsten verleenden. Naar v. IlErltx, t. a.p., werd deze briel' dus genaamd , omdat dc Vorstcn

lletvolk daarmede rerblqdden,ofmisschielz we1,dewi
jlzi
j,verbli
jtldathunne komstaan het
bewind den volke aangenaam was, daarom die voqqregten schonken ol'bevestigden. Zie over den

uorsprong en aard dezerinhuldigingcn,lzxrszET, Recherclten z?
fr le&Inaugurations, în zjnc
Oeuvres completes, 13. 1.,p.123- 1'
98.

(2)Ziedeschri
jvershierboven,b1.288 (5)aqngehaald.
(3)Verg.hiervoor,là1.240,241.
(4,)Ziehiervoor,bl.241.
11.DEEL, 2-STCK.

36

ALGEkEEN: GEscglEnExls

299

1,
3s4- ten , zich aan die verpligting te onttrekken , ôften minste de zaak t)p de lange baan
1371 te schuiven. pe Graaf van F laanderen.over deze troùwlûoshetd verbitterd , eischte nu

ook den pri
js, voorwelken hi
jtienjaren te voren zi
jn regtopM eeltelen aan Hertog
zA> llI had afgestaan en welke niet voldaan wag. Vruchtelops kwamen de beide

Vorsten in die stad bi
jeen, om de geschillen te verefenen. De Graaf zelfswistdoor
vlei
jende beloften , de burgers vau M eehelen voor zich te wlnnen en zonder veel
moeite onder zi
jn gebiedtcrug te brengen. pe oorlog was hierdoor beslist, en met
den grootsten i
jverbereidde men zieh aan den kantvanKlaanderen daarop'voor(1).
20 v. W xxcEsrAvs bevond zich met zi
jnen broeder,KeizerKARXXZIV ,teMaa&tricht,

Sprok- om de vx rwaarden van het bezit qn den rang van opvolging hunner staten te regelen.
kelm .
1356. Xen kwam overeen , dat w xlcEsu rs en zoHA>>A in hetlevenslange bezit der hertog-

dommen Braband en Lzmburg zouden bli
jven',van welke de Hertog, zonder toestemming zi
jner gemalin,geen gedeelte mogtvervreemden. Indien zouAxxA heteerst
en kinderloos overleed, zouden de beide hertogdommen aan wpwcEsLAvsverbli
jven,
'

maar stierf deze zonder kinderen- na te laten , en hertrcuwde zouAlwA weder#

dan zouden de kinderen uit dat huweli
jk,in hare staten opvclgen. Stierven beide
kinderloœ , dan moest het bezitder twee hertogdommen op Keizer xAaxL, of op den

naasten blxdverwant van het huisLuremburg overgaan (2). JouAxyak,minderom
haren echtgenoot te bevoordeelen , dan lm hare zuster XAROARETUA , Gravin van

K laanhren,met wie zi
j in onmin leefde, te grieven,nam hierin geneegen ,en do
afgevaardigden der BraM ndsche steden gaven daarao

mede hunne toestemming ,

waardolr zi
j het huis van Leuven misschien van een land zsuden berooven, welk
bet zoo lang bezeten had, zonder acht te slaan op de aanspraken, welke MARGAAETSA en MARIA , de beide zusters van zoHA>>A , daarop maken konden. Immershatl
JAx IIlwelw swcEsrAvs en zosAxxA tot de opvolging gerx pen ,maar niet voorzien in

gevalzi
jzonder kinderen overleden. Had ditplaats,zoomoest,bjgebrekvanstellige
bepaling, MARGAaEI'
IIA naar gebx rteregt hare zuster zouxxxA in het bewind over

Braband opvolgen (3).
De osrereenkomst te M aantrgeht konde alzx Graaf LopEw zzK van F laanderslechtsverbitteren en hem te meeraansporen,zt
jne Plannen tegen Brahand te volvoe-

(1)Dzvzzrs, Rer.Wp-trâ. L'
ib.XV. p. 16N.HànwErs, Jnnal.f?-câ.Lib.XXXIV.p.331Ayoxxlxl Chron. O vc.Brab.y p.76. MEzzzarsy A nnal.z7czl#?
-. Lib.Xl1I. p. 157. .
Br'
rxxxs,
lkoplt- d.W rcâ-'1'. 1.Lir.1V.p.46:.

(2)Yrxzss,T1.wh-deWrcs.T.1.Preure',p.190kDluzcs,Ser.#?'c5,Lib.X7.p.167,
163. lllawzzzinnal.Blah.Lib.XXXIV.p.331,3.32. M agn. 6W,.14. Belg.p. 337.
*

(3)DEM'zzzH1@
&f-&J'l.delaBelg.T.
,111.pk33.
9,340.
,
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ren. Hi
jbeproefde echtern0g ecnelaatstepoging,om bloedvergieten teA'oorltomen,13
15
34
71
en bood w xscsssArs den vrede aan , onder voorwaartle, dat xxloxlzr
rux's hu-

Weljksgoed van tienduizend gulden z0u uitgekeerd worden. Hetvoorstel,hoe billl
jk en gematigd ook,wertlbeleedigend van dehand gewezena LODZSVIJK rtlkte nu,
allestevuuren tezwaardverwnestende,totbi
jBru&eetdoor,terwi
jlwzxczslzArs,in
Plaats van zi
jne onderdanen tehulp tesnellen,zi
jn ti
jd in weelderigewerkeloosheitl
te Maaetrikhtverkwistte. W athi
jschandeli
jk verzuimde,verrigttedejeugtligeosh-

.

MARB nan Gulik , Graaf van 8en Berg j welke aan het heofd der Leuvenaars, zich

in Bruenel wierp. Yan hier uit tastte hi
j den vt'and te Scheut,nabi
j Jnder-o17f.
leeht, aan , doch moest na een hevîg gevecht zwichten
ogst9e Vlamingen , welke maand
.
de vlugtenden door bnsschen en mn
1356

erassen achtervolgden,drongen te gell
qltmethen
Brusnel in, en naauwell
jks gelukte het der Hertogin aan hunne handen en naar
A'
laaetrieht te onlsnappcn. De Graafvan K laanderen ltwam kortdaarop in tle'stad,

betrok hetpaleis dcr Hertogen Aau Brahand en liet zijn stantlaard op de groote
Plaatsvoorhetstatlhuiscprigten. Na 'het Terandervn derstedeli
jkeregering,trok hj
naar Ter F '
ueren , Z6l
zz
t):n , T'
irlentont,F ïp:ff:w, Leeuwen en antlcre plaatsen ,

welkehem a1sHertog van Brahand huldigden (1).
W-swcvssAvsdoor dezen plotselingen omm ezwaai van zaken uit ziqjneslui
mering opgschrikt, >as nu onafgebroken bezig,om nieuwestrddkracbten te verzâmelen. Vele
Edelen waren de Hertogin naar M aaetvgkltt gevolgd,en nevens hen boden de vx rnaamste Heeren van het landden Hertoghunnenarm en krl
jgsbenden aan. Doch ook
tle Graaf van F laandereh vond in eenige der naburige Yorsten magtige bondgenooten, welke te Landen dç Brabanders versloegen. De zaken van w sycEslzArs, tlie v27
v.
vr
.
u
Ilerst.
zich met zi
gne gemalin te ''Il'
ek-togenhoeck bevond, bi
jna tle eenige veilige plaatsmaand.
oelke hun was overgebleven,xverden daardoorindenwanhopigstentoestandgebragt(2).
Doch een enkel man , wiens moed meer dan een leger gold , herstelde allesin eenen
dag. Deze saan svasEvEaTT'
sslcl,lEswiensschranderheidzi
jnen moed en standvastig-

heid evenaarde. TeMaantricltthieldhi
jgeheimeonderhandelingenbinnenBrunsel,en
vérwittigd zi
jnde,datde Vlamingenzorgeloosdepûstenbewaakten,beklomhi
jdesnachts 24v.
MTi
julu
(1)Dr
vzEl)s, Iler. W2.
JJ. z?'
J.XY.p. 1X , 169. llznzsrs,Jnnal..#,'/â.Lib.XXXIV.p.
@
332, 333. Axoxlxrs, Chron.Wrcâ. p.77-79. BllTxzxs,b 'oph.de A'rcz.T.1.Liv.1V.p
469,470. MElzEvrs,Annal.Flaltdr.Lib.XllI. p.157.Dezelaat
stescltrl
jververhaalt,datI-tjoqwllm
de etad Bt-usnel liet plundereh en ten dqele aan de vlammen opollkrde. Dlu svsdaarentegen

meldt, datdeGraafallageweldverhinderdeen denkri
jgsknechten zelf'
sgelastte,hetgeen zi
jnoodig lladden den inwonersteh talcn. Vcrg.nmvzz, Ilist.&éa.#e la Bel
g.T-111.p.340- 314.

(2)v.l:rlt:,Il%'st.r.,:Hertogenb.D,1.bl.205,206:
36 +
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1354- met een zeer klein getaldapperen , in stilte d'
e muren dierstad en verspreidtle zich
1371 i
n tle straten , roepende: B raband aan den éy.
rppf6'z Ilertpg./ Terstond-vlogen ziq).,
flie in hetgelzeim tleeltlen , op ditgeschreeuw ,gewapend uithunne woningen en op
tle verschrikte Vlamingen aan , welke ten deele over de muren in de grachten sprongen en zich redden,ten deele door de woedende menigte meêdoogenloos werden afgc-

maakt. Al de overige stedenvan Braband verlklaarden zichinsgeli
jltsvoor AvEscEsL.
kvs,dienumetzi
jnegemalin,Srlzez:îplegtigbinnentrokendenmanhaften'
r'ssactAEs
t0t t1e ridderli
jke waardigheid verllief. De Graafvan Flaanderen zetteevenweldell
ltri
jg en zelfs met meer nadruk,onderafwisselend geluk den geheelen wintervoort.
lloor tusschenkomst van Graaf w lLïzzx V van Ilenegoumen en Kolland,werd tenlaatste

een voor wExcEslzArs nadeelige en schandeli
jk-e vrede getrofen,welltetle Braban4 v.ders, diein dezen oorlog door eene vri
jwillige gift van vierhonderd vi
jftigduizentl

Zo
r- ouden kroonen hunne gehechtheid aan tlen Hertog bctonntl hadden , gevoelig moest
l
name
and
.Z

1357 lkwetsen (1).
Een geweldig oproer te Leuven door PIETER COUTEREL ontstoken , noodzaakte w EN-

cEssxcs,na eenige jaren van inwendigerust,de wapenen tegen zi
je eigeneontlerdanenoptevatten (2).Hi
jdwong destatlt0tonderwerping,tlochlkondenietverhinderen,datzj en deoverigesteden van Braband,waarondero0k '&Hertogenboaeh,een
1362 yerbontl van verdediging en bescherming sloten ter handhaving harer onderlinge reg-

en en vri
jlzeden (32. Vermoedeli
jk heefthetgedrag van den Hertog te Leuven,of
weldcvreesvoorzî
jnemagt,welkekortdaarnadoorhetbezitderheerli
jkheid Kalkenburg werd uitgebreid ,t
ot dit verbond aanleiding gegeven.
$
JAx van Falkenhttrg ,dclaatst
e mannelljltetelg van zjngeslacht,wasinderticn-

Ilonderdtweeenvi
jfligoverleden,endeheerli
jkheidvan diennaam opzi
jneoudstezuster
FlLlpvx overgegaan , wellte llaar aan RElsoro, HeervanScbonevoret, verltocht,wien de
Keizerdaarmede vervolgensbeleende.Doch vrkLa&.
vsx,zoondesHeerenvan Borne,achtte

zich alsnaastemanneli
jkebloedverwantaandezwaardzi
jde,bi
juitsluitingtotdeopvolging
geregtigd; en de Heer van Schonevorst,nietbestand tegendezenmagtigenmetledinger,

(1)DlvzErs,Ilet'.Brab.Lib.XV.p.169,170. HlRlEI Annal.#?,c:.Lib.XIIIV.)).333 ,
335.Asoxvxlls,t'Itron.Brab.p.790 1.BITTKEXS, Troplt.d.Arcâ.T.1.Lir.I7. p.470,478.
MsusRcs, Annal. Ftandr.fC
'â. Xlll, p.157. Verg.hiervoor,bl.244 en de'aldaar aangellaalde
schri
i
v
e
r
s
,
ne
v
e
ns
n
E
wz
z
,
I
l
i
s
t
.&dzl.de la Belg.T.111.p.344- 350.
*#
lwRlEvs,Annal.Wrci.'r.1.Lib.XXXIV'
.
(2)lllvzsvs, .
Rer.Srci.Lib.XV.p.173- 178. l'
p.336- 360. BIJ
TKEAS, Troph. d. Brab.T.1.Lir.IV. p.479- 486. lxosvxl cltron. #,,cé.
p.91- 94.

(3)v.llzrxy,Ilist.v.'sJ/crfpgc??:.D.1.bl.212-
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stondzi
jneregtenafaan den HertogvanGttlik.DezeYorstwerdinsgeli
jksdoordenKei-13
13
57
41
zer beleend en Falkenhterg zelfs, te zjnen behoeve, toteengraafschap verheven.
XaarwAluaxvEx vatte dewapenen op enbewerltte,datde Keizerhem dehecrli
jkheitl
toewees tegen uitlteering eeneraanzibnli
jkeSOm aan FILIPPA , W aaraan hi
jechterniet
voldeed. Zi
jverkochtderhalveFalkenbttrg,oflieverhareregten daarop,aan wE>czslzAvs, hetgeen de Keizer belkrachtigtle, evenwelz0o, dat de stad en het slot een 12 v.
Ri
l.ksleen zoutlen bli
g.ven.
jj .an (je oogst/

Tevens werd de Hertog van Gulzk,en de eisc :

maand.

kinderen des Heeren van Brederode en lzATalx , derde zuster des overletlenen Heeren 1364
e
van inalkenburg, np de nalatenschap hunsoomsbevredigd (1). W EwcEstAus stond

tlen BaznzRon>r's, nevenseenejaarrente van negenhondertloude schilden,W aalwça'k
af en verhief dit dorp t0t eene heerlijkheid,tloch behield voorzich tle opperheerKhappi
j,geli
jk hi
jdie in (
lelanden van Breda en Bergen op Zoom uitoefentle (2).
De oorlog, welke hoofdzakeli
jlt uit deze gebiedsvergrooting tusschen Braband en
Gelreontsprooten metweinig roem voorwlwcEstArseindigde (3), werd dooreenen1366
anderen kri
jg tegen den Hcrtog van Gulik gevolgd, die ongelukkiger voor Bra- 1368
-

hand alliep en waarvan de oorzaak een weinig hnoger moet wnrden opgehaald. Sinds

den vrede van Engeland en Frankrg
j'k in dertienhondertlzestig,hatlden detalrijk-e
afgedaùktehuurbenden zich ontlerden naam van Linfara,-naareen deraanvoertlers,
t0t eene roovershorde vereenigd, wellte bovenal in deRi
jngewesten,de wegen en
slroomen onveilïg maakte, de reizigers plunderde en vermoortlde ,det
lorpenverwoestte
en zelfs de steden bet
lreigde. Om aan deze wantladen perken te stellen, had Kcizer

KAREL IV in dertienhonderd vi
jfen zestig,zi
jn broeder,Hertog wExcEsLArs,totstedehouderdesRi
jltsaangesteld. Deze slootnu uitdienhooftlemetden llertogvan Gufïà ,nevens de stetlen K ealen en J ken eenen landvrede,m et lzet bepaaltle (10el, de
1 v.
roovers te verdelgen en de reizende kooplieden tegen geweld en overlast te beschermen. Ile
rfàt-.

bitverband z0u vig
'fJ-aren tluren. Hertog wll-rzsxvan Gulikeclltervoldeed kwali
jkm'
jazt
n
sdaan zi
jneverpligtingen;hi
jverleendezelfsden rooverseeneschuilplaats,en tlebuitenlandschehantlelaarswerden inzl
jn gebiedtloorhenstraFeloosaangevallenenuitgeplunderd.
W zwcEsrtvs,tevergeefsbi
jhem opdenakomingdesvertlragsaandringende,vattedewapenen op en zag zich ,ondersteund deorhulpbenden uitIhnegouwen ,F laanderen ,Nam en

enFrankrç
*ik,in kortenti
jd aanhethoofdeeneraanzienli
jke stri
jtlmagt,zoolanruiteri
j
als voetvolk, Te Maa&trl-eht nam hi
jzi
jnleger,hetwelk aldaardooreeneafdeeling
tuikenaars was versterkt, in oogenschouw en ruktein hetvi
jandeli
jk grondgehed,
(1)BrTxEss,Tt'oph.deArczcr?f.T.1.Liv.lV.p.483 --486.
2)v.IlEvRy,llist.r.'sIlertogenb.D.1.bl.215.
(3)Zie hitrvhor,b1.277,278. Yer:.FqolsszltT,T.111.feuillet53.

291

A LGE X E EN E G ESCH IED E N IS

13
13
57
41
- waar de vlammen van eenigedorpen zjnekomstkenmerkten. Xeteene genoegzaam
even sterke m agt trok hem de Ilertog van Gulik te gemoet, en op de Banmeiler
vlakte, niet verre' van Geelkerken , geraakte de beide legers handgem een. De slag
was lang en hardnekkig. In den beginne deinsden de Gulikers met zulk een aanmer-

azv.keli
jk verlies terug,datdeBrabanderszich reedsvan de overwinning verzekerd hiel
00Gst-tlen toen de llertog van Gelre metfrissche manschappen onverwachts opdaagde, den

m aand.

'

1371 strjd hernieuwde en de zegevoor Gulik besliste. Het verlieswasaan beide zi
jden
zeer groot. Hetgetaldergesneuvelden stond aan weerskanten geli
jk en onzerhen
verdient de meeste onderscheiding HZXDRIK van #?
zï# ,Heer van Eoogntratex ,welke
den standaard des Hertogs van Gelre omver gewnrpen , en m et eigen hand zeven en

zestigvjanden geveld had. AandezjdederBrabanderswaren demeeste gewondenen
kri
jgsgevangenen, HertegwzwcEsLxrszelf,LobzwzlK,ROBERT en wILLExvanNamen,
de Graaf van St.Pol, z-tx, de oùdste zoon des Heeren van Breda, met nog tweehonderd zeventig andere Ridders en Heeren , nevens al het wapentuig waren in han-

den dervi
janden gevallen. DeHertog van Gulik verdeelde de gevangenen onderzjne
bondgenooten en behandeldehen heuscheljk. H1
jbehield wzsczsrAvsyoorzjn aandeel en voerde hem naar N idekken , eene kleine stad aan de Rltoer , doch eischte

zulk een buitenspûrig losgeld en steldezulke onredeljke voorwaarden van vrede,dat
er&'ooreerstgeen uitzigtwas,methem in onderhaudelingte tretlen (1).
(1)Fanzssiq:, T. III,fcuillej51,;4. Dlvztns,Aer.Brab.1ï:.X.V , p.181- 18i. Ilxhzu
Jnnal. Brab. T. 1. > b. XXXIV ,p.314-340. B:TKEXS, Trm lt.& Brab.T.1.Liv.IV ,p.
489- 491. Magn. chron.Aclg. p.337. PowTzvs Ilist.Gclr.Lib.71.p.292. Zichicrvoor,

bl.280,281 en de aldaar aànpehaalde schri
jvers. Deberigtcn qver de Li
jzonderheden van dien
slag zi
ja zeer.uitecnleopend. Verg.nxwzz, Rist.6.
41 delakelg.T.111.p.370- 373. 5'
Izs0rF,
œ dewkw.uitde Geyc/l.r.Geldert.D.lI.l'
al.CXII- CXIV.

'

d

Y IE R D E H @ @ F D S T P K .
YAN

DEN D00D VAN HERTOG REIHOIJB Ill VAN GELRE
T'OT OP DIEN VAN

JOHASNA VAN BRABISD.
AâtM- x4* e.

IlossAxozx zsssaxm HetslotKreeland,z0odikwerfeentwistappeltusschen Spl-1371-land en het Stzcht, gafop nieuw aanleidi
ngt0tgeschillen en eenenbloedigen kri
jg. 1406
De Bisschop van Utreeht, ARwox,o van S pprw:, begreep he@hooge belang van dit

slotvnor zi
jn stift, en weigerde zich aan deuitspraak van Herlog zocAao :an Gelr.
te onderwerpen (1). Hi
j schonk zelfsFreeland en de onderhoorigebezittingen aan
zjnen neefswEoER van Gccl'
ldeà onëer voorwaarde, dat hij dienimmervan het
Stleltt vervreemden of gedogen znu , dat daaruit iets ten nadeele van hetbisdom on-

dernomen wierd (2). Ergebeurde n0g meerwatHertogAsBhlcnv moestverbitteren.
DeUtrechtenaarsgroeven van hunnestad eenevaartnaardeLek bi
jFzanen en leg- 1373
den aldaartweehouten sluizen, diezi
j dooreen sterk kasteeldekten,hetweik,daar
het op kesten der gilden van Utreeht gesticht was, Gzldenburg genoemd werd. De
Dordsche koopl
ieden beklaagden zich zaaroyer bi
jALBRECHT, vermnedeli
jk dewjlda

to1, welke hier afgeperst werd, hunnen handel aanmerkeljk bezwaarde; en çxzsssh'
r, Heer van Fianen, in wien de nabi
jheid van ditslot vreesverwekte,bragt
den Hertog ontler het o0g, dathet op Hollandsch grondgebied gebouwd was. Ondertusschen werden eenigeStichtsche afgevaardigden naar den Sclg guonden , ten einde 1374

(1)Ziehiervoor,bl.266.
(2)J,ztzl-nls,cltt-on.Belg.Z,3.&XXI.c.20.p.291. IIE:A,p.257.
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1371- hetgeschilb'etrekkeli
jk Freeland,doorhetbetalen derpandpenningen tevereYenen.
1406 Assascuv cchter xorderde meer dan men was overeengekomen ; tle zaakgelastigtlen

keertlen verbolgen terug,en Etreelttverklaarde Ilolland den oorlog (1).
Bisschop Aaxol,o sloeg onmiddellt
jk hetbelegvoorlFoerden,doch kondehetniet
bemagtigen ,en moest zicll methet vernielen derbuitenwerken en het gevangennemen
van eenige schamele lieden uit den omtrelt vergenoegen. Het slot Kroonenbttrg daar-

entegen,werd uitgebrekaan kri
jgsbehoeften,aan hem overgegevenengeslecht;l'
luiden en lFeeep, sinds dertienhonderd zes en vi
jftigwedermetIlollandvereenigd,
Ug-term eer , Looadrecht, Boh graven, hethuis teJ nteide, Lekantond ,Iaarnveld
en andere plaatsen , welke geenen of weinig wederstand konden bieden , werden genomen en onder zware brandschalting gesteltl. Deze voorspoed was echter van kprten

duur. GAASBEEK nam ondankszl
jneplegtige gelofte,Hollandsche bezettingin hetslot
F reeland , en bragtvan tlaaruit den Stichtschen veel nadeels toc. Hertog &LBRzclz'
r

zelf,vergezelddoordeGraven &anKleej envan Bloi&nevensveleRidders,zpoweluit
Kleef, Gelre en zelfshetStgkht,a1suitzi
jnestaten,ruktemeteenesterke kri
jgsmagt voor het wel voorziene slot Gzlh nhurg , waar de dappere JAx van E larenberg
het bevel voerde. Hevig was de aanval, moedig de verzediging.Te vergeefsbeproeftle
1
v
.
nvalin Ilblland, paarbj Naarm aand.de Bisschop van Utreeht door eenen plunderenden i
1374
den, Zmam merdam en Bodegraven het naeestleden, den Hertog tothet opbreken
van hct beleg te dwingen. Na groote krachtsinspanning gelukte het dan ook-ArBascuT,

de bezcttingt0tdeovergave,onderbehouêvanljfen goed tenoodzaken.Hetslotwerd
aan olzsBshT van Fïczldzl,welke pen dag tevoren Jut
faa&verbrand had,terbewaring toevertrpuwd,maarin hetzelfdejaarn0g doorde Vtrechtschen hernomcn.Hertog
&IzBSECIIT trachtte vruchteloos het antlermaal te bemagtigen , doch troostte zich methet
veroveren van Rrulvenhoret en Rudere Stichtsche sloten. De Utrechtenaars teisterden
-

nietminl
lerIlolland, en onderwzlzrEx van llees voertlen zi
j uitIleaelsteht een
aanzienli
jken buit met zich. Eindeli
jk begon men aan vrede te denken, welke
op tleze vonrwaarden getroffen verd: ))Het slot Gildenhurg moest geslecht wortlenq
**

(1)ozSEKA,p.121,z.z.tEl'llls,cltron.Belg.Zï:.X.X.
XI.c.23,24p.% 7.Q.t.z.wwveRzy
in Jppendice ad SEKIM,p. 124. HEox,p.257. 4everm.:ZKA,p.270-272. onjuistwordt
deor wzGEsàzR, D. 111.b1.306 vcrhaald en doorBltnzltnllx,D.111.b1.208,getrouw naverteld,
dat de Stichtschen lket velleb'edrag der pandpenningen niet bragten en deswegc door ztBaEcllT on-

vriendeli
jk wcrdenalkewezen. llEoz zegtduideli
jk,datzi
jterugkeerden:quia cpptc.
splusexigqJtpf,quam cpilreglf?l- fnit.p.258. Ditllli
jktookuitz.A.tEvlllsin1.c.Evcnweinigvindtmcn,
zooals wlt
lEs'
zziten SII-nEAnIJKlyeweren,datdellisst-lïtlp zijnegf
llllagtigtlel'
tzond, dcwijlwtllRzcn'
y
zf
lo sterk op de betalingtlerpaldpcuningenaantll.
ong.
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Freeland zou onder hetBissclloppelz
qk bewind terugkeeren, doch door oAAsszEx.be-137114*
paard worden,totdathem de gelden daarop voorgeschoten ,voldaan zoudenzdn.Het
Stzeht moest den Hertog drie duizend oude schilden tot schadevergoeding opbrengep ,

en de stad Ulreeltt hem zes weken lang metvi
jftig schutters en even zoo veel mannen van wapenen , mits niettegen het bisdom , dienen. Asshzcuv daarentegen zou

de heerli
jkheid Kreesmàik, in welke Gil4enhurg gebouwd was en die hi
j beweerde, dat aan Ilolland behoorde,a1s een eigendom van het Stzcht erkennen , in-

dien de Bisscbop zulksmet'
zeven geestelt
jken bezweren.wilde-''De Kerkvoogd bo.od 28v.
di
Lenteen ecd aan, doch werd daarvan door den Hertog ontslagen,zoodatFreewwùk,ma
and.
w
sindsdien tjtlaan Utreelttgebleven is(1).
1375
De ram pen , wellte deze oorlog over Ilolland had verspreid ; de verwoestingen door
eene geweldige overstrooming in dat gewest aangerigt, en andere onhei
len,gelt
jlt de
.

brand, welke de statlSchoonhoven vernielde,konden de parti
jwoede bedaren,maar
geenszin!vernietigen (2). Zi
jsmeuldesteedsvoorten barsttenu en dan indesteden
los. Aan haaralthansmoet waarschi
jnlt
jk deopschudding te Eaarlenn worden toege- 1377
schreven ,in welke het huis van zekerep slxox van Zaanden werdaangevallen. Vroeger had deze man zich aan vredebreuk binnen Ilaarlem schuldig gemaakt,doch van

.

Hertog Ax-shscu.
,.voorszi
ch en zi
jnemedepligtigcn'vergiFenisverworven (3)
,. Uîtlzaat
tegen hem , wcigerden thans de poorters onder het stadsvaqndel tot demping van lzet
oproer op te trekk-en. De bestormers drongen in het huis, hetwelk echter van binnen zoo wel versterkt was en zoo dapper verdedigd werd, dat vele van hen omltwa.

men en de overige aftrolkken (1). De oproerstokerswerden doorHertog ALBRECUT
deelsin boete verwezen,deelsmetballingschap gestraft(5/
h.
Xinder gelukkig was de Graafvan K laanderen , xzoozw xzK Taït der M ale,in ,
llet

breidelen zt
jner oproerige onderdanen. Het ontbrak hem trouwens ook geheelaan
kracht en vermogen, om bt
j den lapdzaat, dien zt
jpe verspillingen en schraapzucht

(1)DE 5xK&,p.$21. Plf. nz tzyozx,de f'vrc Rei
publ.cas.61.p.210,211. J.A.LEYPIS,
Cltron. #elg.Lib. XXXI.c. 24, 25.p. 297, 298. G. :,
.A.wAvERxx in lppendice ad zxu x,
p. 124. I'
IEBA, p. 258. D e rer-. :XKA, bl.272- 275. v. xxxRxs, Cltarterb. *.R oll.D.lIf,
b1.281,284,285,289,295,301,304,305- 308.
(2)J.A Iœvnls, Chron.Fe/g.Z?
'â.XXXI.p.297,300. Verg.v.xaals, Cltarterb.r.R-4l.
D.11l,bl.314,315.

(3)v.>IzRIs,Charterb.r.Roll.D.111.bl.182,261.
(4)HetGovddcâKron.bl.111.v.xxzaxs,Jâcrferl.p.#011.D.111.bl.340.
(5)v.MzElxs,Ckarterb.t.Roll.D.111,bl.340,365.
JI-VEML.3 Srvx.
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1371- uitmergeltlen , ontzag voorzich in teboezcmen. De Gentenaarsverhieven heteerstdevaah
1406
13:9 des opltands, kozen opperhooftlen en droegen wittekaproenentotonderscheitlingsteeken.

W eldra volgden andere steden hun voorbeeld, en in verstandhouding met Frank-

rfjà,belegerden zt
j zelfs bet graafsgezinde Oadenaarde en Dendermonde,doch
moesten het beleg voor deze laatste stad , die door OIRK van Brederode,welke in
Vlaamsche dienst getredèn was,dapper verdedigd werd ,spoedig opbreken. DeGraaf

slooteen'verdrag met deGentenaars,maarzt
j verbraken het,waarop de oorlog hervat
1381 en Gent belegerd werd. Xen wil,dat gebrek de stad binnen korttot overgave zou

gedwongen hebben,intlien zjniet,ondankshetverbodvanALBRECUT,welkedenGraaf
in tlien krjg naar vermogen ondersteunde,door de schepen derHollanders,onderbedekking van een Gentschen admiraal de rivier opgezeild ,van montlbehoeften voorzien

geworden ware. Zl
j trachtte ontlertusschen metden Graafeen vergeli
jk te treFen,
en verzocht tlaartoe de tusschenkomst van Hertog ALBRzcuT. Doch men kon overde
voorwaarden niet eens wotden , en daar de Gentenaars vervolgens eenige voordeelen

behaalden, was de Graatzelf genoodzaakthetbeleg optebreken,en den bi
jstand
#an KAREL VI van Frankrg
j'k in teroepen. Onderaanvoering van dien Vorstwer27 v. den in den sl
ag bijRozenheek deoproerlingen welverslagen,maardeonlusten bleven

Slagtm.voortduren. Eerst na het bemagtigen van D amm e doorlxlalps van Bourgondzê, den
1382

18v. schoonzoon en opvolger van Graaf Lonzw xzm ,werd onder medewerking van ALBRECUT ,

w in-

tej.
m.devrede metdeGentenaarsgetrolen (1).
1385

K ott vôôr het eiude dezer beroeringen was eene echtverbindtenis bepaald tusschen

zAx, zoon desHertogsFxx,xlys van Bourgondzë,en MAROARETHA,Lochter van Hertpg

ALBRECUT,en de huweli
jksvoorwaardeteKamerz
jk opgemaakt(2). De ouderedochter des Ruwaards, KATHAXIwA , de weduwe,ten minste de verloofde van zbvAab van
Gelre, was reeds in dertienhonderd twee en zeventig aan den Hertog van Gulik uit-

gehuweli
jkt(3). AI-mXECHT werd hierâoorin den twisttusschen dienVorslen deHer13% togin van Brahand over het bezitder stad Grave betrokken ,hetgeen hem in ender-

handelingen met den Koning van Engeland wikkelde,die echter,naar hetKhi
jnt,
mind1
er van eenen staatkundigen,dan handeldri
jvenden aard geweestzi
jn (1). Trou#'

:(1)'J.&'sEvnls,cltron..Belg.Zï:.XXXI.c.34-37.p..
303,&4. XâpzEvs,Anhal.Flandr.
Zz
':.XIII.XIV.p.170-206. oroEGuEusT,Ckton.etJnnal.de Flahdr.Ch.176- 183.p.29831:. SVAGEXu R #D.llI,bl. 313. 316.
(2)v.xlzaxs,Charterb.r.H oll.D.111.bl.423.
(3)J.A tEvols, Cltron.Bel
g.Lib.XXXI.c.22.p.297.v.xxzhls?Ckarterb.p.H oll.D.111.
b1. 267.Verg.utvnEcouh , Lambacheriana , bl.567.

(4)v.MlzAls, Charterb.p.Iloll.D.llf.bl.393,502.Verg.wAQEwAAR,D.111.bl.316-320.
sYi
J
'zullcn hierop nader en ui
tvoerigerin d'
e lschiedenisvah Gelte terggkèmen.
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wens, de steeds yoortdurende binnenlandsche woelingen verbpden -kx,
BltECRT , zich ern-1371stig in buitenlandsche oorlogen te mengen. Immers getuigen onderscheideneechtege- 1406
denkslukken dier dagen van den geest van wrevel, twist en onrust, welke toen

heerschte (1).
Na den dootlzjns broedcrs wzttzx V , t0t Graaf van Ilenegouwen,Kolland, 1389
Zeeland en Heer van Frg'eeland verheven en gehuldigd, vernieuwde ofbekrach-

tigde Hertog ALBRECHT degiftbrieven doorhem a1sRuwaard verleend (2). Vermoedeli
jk om zich den lastderregeringte verligten,droeghi
jaan zi
jn oudstenzotmwxlzzzzx, Graaf van Ooatervant, bet bestiervan Ihnegouweltop (3). Hl
j schi
jnthem
zelfs a1s mederegent beschouwd te hebben; althansvelezjner gift-en leenbrieven
werden mededoorwxLrzx bekrachtigtl(é). En inderdaad,detegenwoordigheid en al
het beleid van AL:RECIIT werden in Ilolland en Zeeland gevorderd ,waar desteden
dikwi
jlsgeweldenari
jën tegen elkander zoowela1stegen de plattelandbewoners pleeg-

den,deEdelen doprpartjschap scherp gescheiden bleven,en de geesteljkegestichten
zoo vaakwerpen aangerand, datdeHerlog genootlzaaktwasveledaarvan onderzjne
bt
jzondere bescherming tenqmen (5). Bovenalontstond nverhetstapelregteenernstig
geschil tusschen D ordreeht en de overige steden van Ilolland , welke zich bek'
laagden , dat de Dordrechtenaars daar bj onregt pleegden en haar benadeel-

den (6). De geschilpunten M'erden drie jaren laterdoorHertog ALBRECHT in eene
vergazering van afgevaardigden uit de steden , waar echter D ordrecltt, ondanks
het ontbod des Hertogs, niet verschenen WaS, onderzocht en tên voordeele der1391-1394
Hollandsche steden beslist(7). Xaar D ordreeht onzerwierp zich niet aan deze

uitspraak; en ALBRECHT, in stede van zi
jn gekrentt gezag tegèn tle weerspannige stad te handhaven , M'
'
as zwak genoeg , een bestand tusschen haar en de H0llandsche steden te bewerken , om ondertusschen de verschillen over hetstapelregt uit

(1)v.MltRls,D.111.bl.377-501.
(2)v.xlERls,Cltarterb. r.lioll.D.l1I)b1.520. J.ktEvols,Chron.B elg.Z:3.XXXI.c.
29.p.301.Verg.hiervoor,b1.248 (2).
(3)v.MlERzs,Charterb.r.Iloll.D.llI,b1.568,570.
(4)v.MIERIS,Chavterb.r.Iloll.D.111.b1.552,554,581,588.
*
(5)v. xlERls,Charterb.r.Iloll.D.111.bl.530,548,5I9,515,565,603,626,7* .
(6)v.xlzlkls,Chatterb.m.Iloll.D.lH.b1.581.
(7)v.xxiRls,fhartetb.w.11011.D.111.bl.603.
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11
31
70
16
- tlen weg te ruimen (1). Hiervan iswaarschi
jnli
jk niets gekomen. Zeker is, dat
de altl
jd geldbehoevende Hcrtog zich lzetvolgendejaarmetdestad Dordreehtvoor
viertluizend vierhonderd Dordsche guldens verzoende, en haareenige nieuwevoorregten

schonk (2).
lnmiddels was er onmin tusschen ALBRECIIT en w ltlzzx van opelerrczll nntstaan. De
Hertag , wi
en zi
jnegemalin,MARGARZTHA '
van Bryga,doorden doodontvallen was,
werd ten eenenmale beheerscht doorAIZ
EIOvan 'pelgde'l,eenejonltvrouw van on-

gemeene schoonheid en bevalligheden (3). Hkarvatler,zAx Tan 'odléyeezl,stamde
uit het aloutl adelli
jk geslacht van dien naam , eû was vermoedeli
jk derKabeljaauwsche parti
j toegedaan (1). Althansdoorden vermogenden invloed zi
jncrdochter
op den Hertog,diehaarmetgunsten overlaatltle,kwamen KabeljaauwschgezindeEdeWi
17iv.len allengsin hetbewind(5). MetoTvo van ,,-1.1aan hethooftl,sloten de. Edenm.len een verbond, waarbi
lapl
l. zt
j tIeu uertcg en diens huis zoowel als elkander, trouw
en hulp tegen elkeen verzekerden. ALBRECHT bekrachtigde ditverbontlen belooftle

den Edelen, van zl
jnen kant wederkeerige ondersteuning en bescherming (6). Dit
alles verbitterde de Hoekschen; de heerschzuchtige minnares, de oorzaak van hun-

nen xa'
l, mpest#it den weg geruimd worden; zi
j overvielen haar des avondsop
het buitenhof in den Sccg en boorden de ongelukkige schoone den dolk in
21v. het hart. W zLrzx Krsza , 'sHertogs hofmeester, haar willende beschermen , werd
Herfst-

maand.insgeli
jksvan hetleven beroofd. De moordenaarsretlden zich dpordevlugt(7).
1393 Edelen van den eersten rang , de Burggraven van Leyden envan Mont
foort,Heer
(1)v.xlxRls,Cltarterb.r.#:11.D.111.bl.616.
(2)v.xlnzs,Ckarterh.m.Hoa.D.111.bl.627.
(3)J.A tzyols,chron.Bel
g.Lib.XXXI.c.37.p.304.
(4)J.A txvms,Câron.Bel
g.Lib.XXXI.c.42.p.308. BlspuolzK zcgt,D.I7.b1.3,dat
deze zAx van Poelgeestnzich nietbi
jzonderuitgeteekend(ondersclteiden)had in detwisten dier
ti
J-den-'' De laatste afstammeling uit hethuis der Poelgeesten,welks overoude oorsprong niet

is op te sporen,was GEaalt %an Poelgeest,majooreenerafdeeling ruiteri
jin dienstd.erllgemeeneStaten. Hl
j overleed ongehuwd ia 1713 te 'sHertogenboscken methem werd hetwadenzl
jnsgeslachtsin hetgrafgelegd. KoK,Taderl.W oorde'iâ.D.XXIV.b1.30.
(5)v.MxgAls,Charterb.=.Iloll.D.111.bl.552,568.
(6)y.MlgRls,Charterh.r.Holl.D.111.bl.582.
(7)nxZEK:,p.121. J.x tm-pls,Chron.Belg.Lib.XXXI.c.42,47. VztnxxzlR,Chrotl.'
p.
Rotl.b1.95. Goudsclt.Arpx.bl.112. R.syol,Rer.Batan.Lib.IX.p.129. Deschri
jvers
verschillea over hetjaar, waarin ditfeitgepleegdwerd. J.A.'tEvnls,in 1.c.p.306,geeftdea
nacht aan van den 21 ep den 22 vaa Herlp'tmaand 1390,en wordthierin doorwzqglzl:,D.1II,

#U
@

O

>

X
@

X
Y
O

D E S V A DE D LA N D S.

301

BZRK van X cewz- cr, Ellzxps van P olanen , nxax van der Lek , ovTo , zA> en 1371orx van Jeper- , zAx , Heer van Ileemwtede, de Heer van D ulvenvoorde, de 1406

Jonkvrouwe van der Lek, en vele andereaanzienli
jke Hoeksclzgezinden doorxozxu
XAAO Kvssh, vader des vermoorden hofmeesters, van medepligtigheid aan deze euveldaad betigt, verlieten het lantl.41). Zj werden openljk a1smisdadigersinget
laagd,

en,daarniemandvanhenverscheen,bi
jnietverschjningfcontumaet
k)geoordeeld,li
jfen 18v.
goedverbeurdtehebben,ofin ballingschap verwezen (2). Desledeljke besturenwer-ma
Wi
inand.
den gelast, 'sHertogs ambtenaren in. het opsporen en vervolgen der m oordenaars en 1393

voortvlugtigen te.ondersteunen,zich van hunnepersonen waarzi
jkonden,peesterte
maken en hunne huizen tevernielen (3). Ook slootALBhzcu'
reeneovereenkomstmet 11v.

Slagtm .

b1. 322, Zevolgd. llct Goudsck Kron. echt
er stelt 1391. Beide OPgaven zi
jn onjuist, daar
wlttxx .Krsxh in llet laatstA'an 1391 nog in leven was. Ziev.MlElls,Ckarterb.m.11011.D.111.
bl.582. Verg.v.wlzw,Naleez.op de Taderl.#ïdl.bl.186. VztoExztA,nevensdeOltdt# //1.
'

Din.Kron.,stelt1392,en Dg:Eu ,naarhetschi
jnt,1393. Ditlaatstejaartalkomtonshetaannemeli
jksteveor.Hetistoch nietwaarschtjnll
jk,datHertog At:R>:csT,ofxnzllAzn xrsxl,devader
desgedooden Lofmeesters,eenjaaroflangerdebooswichtenongemoeidza1gelaten hebben. Stelt
men dathetmisdri
jfden 21v.Herfstmaand 1393 geschiedis, dan vindtmen,datreedsden18
van svjnmaand daaraanvolgendedehooldaanleidersvervolgdwerden,hetgeen zckervrj wat natuurli
jker is.Zie v.MlERls,Charterb.m.Roll.D.111,b1.600.
(1)v.xlxRxs, Charterb.v.Iloll.D.111.b1.602,617. J.x.tvvpls,Chron.Wel
g.Lib.XXXI.
c.47.p.310, bepaalt hetgetalder zamengezworenen op vieren vi
jrtig datechter,volgensde
opgegeven staatsstukken Li
jvAx xxzaxs,geringer moetgeweest zi
jn. Dat dezeEdelen naarbuiten 'slands vluchtten , ))verstaat zich ,'' zegt mtnERnlzK, D. lV.b1. 4. Doch lletis onwaar,

wanneerhi
jbeweert,datzi
jallenookhanddadig aan den moordzelvengeweestzi
jn,inwelken zj*
betrokken waren. Zie J.A tgvoxs,in 1.c. Dit is even zoo uit de luchtgegrepen , a1sdatXZRGARETSA
pl> H enegouwen llaren zoon wzttzx wilde doen Tierendeelen , zoo als sltou oxzx ,t. a.p.in het

voorbi
aan vertelt.
*i
#g

(2)v.xlzRxs,Cltarterb.r.Holl.D.111.bl.600.J.A tzvols,Chron.B elg.Z:':.XXXI.c.47.
2.310.

jk,datinaldeze
(3)v.xlzRzs,Charterb.r.11011.D.111.b1.601,603,007. Hetisopmerkell
,gesproken'wordt. lletplakaatvan Her.
stqkken slechts van den m eord aan wxttzx KrszR gepleegdtogznu cnTvan den 13 van Herfstmaand 1394heeftniet,zoo a1swwczwwzR,D.111.b1.323beweert

en sxtouoxzK hem weder,zondereeni;naderonderzoek,naschri
jft, D.IV.b1.4,5,betrekkin:
ap de moordenaars van xvsxq , maar op de burgersvan UtrechtJ ))weer dat sake,3' dusleestmen ,
dat ))enick Jyrgâer ran Utrechtenicl
z onghevalghesciede,dathidoetsloghe eenen m ensche,die
wonachtich waar binnen onsen palen van Hollant,oF van Zelantenz.enz-- ''en dathiquamebinnen
onsen palen xoirsz. so verlenen wi allen ons
'en ondersaten , dat si dien man moghen doetslaen ,
onder verboel'
nis tegensons,olryem antandersenigebeteringe te doen-'' y.xltArs, Charterbvv.

Koll.D.III,b1.613. Baxl
fnnx,@P vgtpsyAxR,bl.183,184.
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1371- de regerende Hertpgi
n-weduwe van
1406 li

Brahand betrekkeli
jk hetuitleveren on mlde4
24v. P gtigen aan den moordvan &LEID nan Poelgeeaten wlstzx Krsza (1). Vrachlw
wi
jn-l00s trachtte de Graafvan Oowtervant zjnen vader tot genade voor hen'tebevemi
z
ll
d'gen; vruchtelnos bleef hi
j borg, dat zl
139
4
j niets ten nadeele van den Hehog,
zi
jneraden,ofonderdanen zouden verrigten (22. Deze belangstelling in hetlot'der
ballingen ontroofde hem zelfs 'sHertogsgenegenheid, en ht
j, hetergsteduèhtende;
week naar het slot te Jltena, nabl
j W oudrg-eltem , welk Hertog Ax,sRzcsm hem
onlangsin leen geschonken had (3). Nu verzuimden zAxvan Jrkel,sindsdertienhonderd negen en tachtig, stadhouder van Holland , Zeeland en Frl'
eeland , en de

KabeljaauwscheEdelenniet,dengevlugtenGraafinhethateli
jkstedaglichtteplaatsen,:em
alsmedepligtigaan den moordvoortestellen ,en den Hertog tothetbesluitte brengen , dea

weerspannigen zoon in zl
jne schuilplaatstebelegercnenzichopdiensvriendentewrekep.
KozxhAAbxvsxh,debitterstevjanddcrHoekschen,rukteoplastdesHertogs,.
vnordgsleten
Kodenpi
jl,Duçvenvoorde,Zandhoret,fp:zzlz/:o,W arntond,Paddenpoel,die.Rllei.
qgenomen en verwoestwerden.AtBaEcnTzelftrok tescheep langsdeM erwe,overGprkwm ,,

1395 waarhz
j doorol'
To van 2ri:Jfeesteli
jk ontvangen werd,naarW oudrieltem eù'sloeg
onmiddelli
jk het beleg voor Jltena. W ILLEM, te verstandig om zi
jn vertooraden
vader af te wachten, had ondertusschen naar '*S:rf/gdnâpz'cl de wi
jltgenomeni
doch eenebezetting metdebenoodigdekrt
jgsbehoeften in hetslotachtergelaten.Deàe
bood'aan de hevigeaanvallcn tler belegeraarseenen dapperen tegenstand,t0tdat2o'
or

tusschenkomstvanzAx van Wef
g'drdn en anderen,eenverdrag getrofen werd,'
waarbi
j

zi
j, onderbehoudvan li
jfen goed,hetsloloverleverde,hetwelk genoegzaam jeheel
geslechtwerd. W ILLEX vlood hierop naarFrankvç
jk,en vpndinwltszxzoozav,tep
ri
jkAmsterdamschkoopman,eenenvriend,well
tehem rnetzi
jnvermogennndersteunde(j).
(1)v.MlzBls,cltarterb.r.Iloll.D.111.bl.618.
(2)v.Mllals, Cltarterb. #01/. D. IlI, bl. 617. J. A tzvols,Chron.Belg.Zï:.XXXI.
c.47.p.310.

(3)J.A tEvpxs,Cltron.Belg. Ziâ.XXXI.c.47.p.310. Dezeontvlugtinggeschieddenlptin
1393,geli
jk wzuxzkR en na hem BILDERnIJK beweert,maar eerstin hetbegin van 1395,dewi
jl
m stxx den 28sten van W intermaand 1394 zich nog in den Haag bevond.v.xxzRls,Cltarterb.t.
Roll.D.111.bl.620. Hiermede vervalttevensalles,watwzoEwwwR,D.lll,bl.325 over hetdpel

van dekomstvan'sHertogstweeden zoon,zz> van Betj'
eren,inIlollandom dienti
jdgezegdw
àeeft.
:ie ook yISDERDIJK,D.lV.b1.8. Immerswerd zzw ran Aeg'
erelreedsden 23vantentemaAn4
1393metleheerli
jkheld van Foorneverli
jd,toen ernoggeen zwcem wasvanoneenigheidlpoehvn
AtaRacn:en wIttxx ran Oo8terrant.Zie de Privilegien van den Brielen Foors,bl.49.
(4)J. tzvnls,Chron.Belg.Zïâ.XXXI.c.47.48.p.310,311.Lib.XXXII.c.30.p.347.
px uKz,p.121.Goudnck.Arop.bl.112.Vupswzz:,Chron.m.Holl.b1.95,96.
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W eldra echter verzoende hj zich met zjnen vader en keerde, doorverscheidene1371Hoeksche Edelen v
1é%
ergezeld,in Eolland terug (1).
EenebeleedigingdenGraafvanOontervantinFrankrù'k aangedaan,bewerkte,naar
men wil,deze spnedigeverzoening.Xen verhaalt, dat aan 'sKonings disch zittentle,het
tafellaken door'een Heraut voor hem werd weggesneden en in stukken gescheurd , a1s
iemand wiens wapen door den ongewrolten dood van w lLLzx IY verloren , en nog te

herwinnen was. Hetbehoorde namell
jk totdegebruikenderRidders,datwiezl
jnschild
in den stri
jd verloor,alsonwaardig geweerdwerdt0thi
jhetherwonnen enalzopzi
jne
eerhersteldhad. Xenbeweert,datBER'
rRAXOovovzscLlx,tlekrl
jgshaftigsteridderzi
jner
eeuw en welke in dertienhontlerd tachtig overleed, het wegsni
jden van hettafellaken heeft ingevoerz. Er is opgemerkt ))hoe weinig znp iets ten aanzien van

vorsteli
jke erianden metden staatvan zaken overeenstemde,waarhetoorlogvoerenen
kri
jgstochten doen aan geen RiddcrsofErlonkershing,maaraan de Landvorsten alleen, en de wl
jze van oorlogen z00 veranderd was,datmen in een schild-ofwapen-kwattier als zoodanig nietmeer'tbelang steltlevan eertl
jds. Hetwasmaar een
blooteformaliteiten woordformel,waarbl
j eigenli
jk hetnngewroken laten van de dood
eens voorzaats of naastbestaanden beteekend ; en op den grond vau 'tRomeinscherecht,

het verzuim van die wraak a1sonbevoegdheid totzi
jne eriating,en evenzoo totbet
s'aeren vanzi
jnwapcn verwetenwerd.Ditverwi
jtging hem (wItt:M)inderdaadnietaan,
maar zi
jn vader(2).'' W ZLLEM evenwelverlietverbolgen hetHofen zond den Graaf
van Nevers naar AL:RECRT met de betuiging , dat hi
j veeleer dan dien hpon te
overleven,metzkx vanWpurrozld
'f'l'naarIlongatik
jez0utrekken,om aldaarindenstri
jd
tegen de Turken den dootl te zpeken. ALSRECSThierdoorgetrnfen ,verzoende ziéh ,naar

men wil,onmidtlelli
jk metzi
jnen zoon,en beslpottot'den kri
jg tegen Frzeeland (3).
Anderen willen eenvoudig, dat 'sHertogs begeerte, om de Friezen ten W esten der

Lauwersaan zi
jn gezag te onderwerpen en tevensden smaad dernederlaag van wztLsx 1Y uitte wisschen , waartoe hem de binnenlandsche beroerten in Frleeland eene
gunstige gelegenheid aanboden , de oorzaak der terugroeping van w lttEx en der met

(1)m n 28 van Grasmaand 1395,bevond llàjziclzreeds wed
'erin den Sxg enbekraclltile
aldaar den zoenbrief van Atlls>
:cllr metdestad D ordrenltt. v.à11:.:Is, Charterb.p.Iloll.D.111.
1a1.627..

(2)BlLllzRplzK)D.1V.b1.10.
(3)Bltoxaola ,D.lV.b1.10, welkc de berlgtenvanz.A tzvpls,Ckron.Welg.Lib.AxxI.
c. 5.p.312.llgnl,p.265, occo :czatExsls,bl.1I6,metdatvallFRolsszsr,1'.l7,feuillct24,
in ovcrecnstemmingbrenâtcn zamenknoppt.
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13
14
70
16
- hem gevlugte Edelen geweest is,wier bi
jstand den Hertog thans nietonverschillig
zl
jn konde (1). Xet/niemanddaarenbovenkondeALshzcuTdezorgenvan dengewigtigen
krjgstogt, welken hi
jin hethnpftlhad,veiligerdeelen tlan metden wakkeren Graaf
van Oostervant,diereedst0t100n zi
jnerdapperheid in de VlaamscNe onlusten, ridder gcslagen ,met de orde van den kousenband , onlangs ingesteld ,omhangen ,en door

zjne wapenfeiten op alle steekspelenvermaafd was(2).
De Friezen , wien het doel des Hertogsniet verbprgen was gebleven , lladtlcn met

den Bisschop van Utrechteen vredesverdrag 5'00rdayeendjaer endedagltgesloten,
hetwellteen eindemaakteaan de geschillen,welke zt
jmethem voerden,en waarbi
j
18v.hi
jzich verbontlgeen vreemd kri
jgsvolk,tothinderen nadeelvan Frçeelalîd ofGroGrzsm. zn en
1395 n V ,(Icor hetstg-câttelaten trekken (3). Hierdoorverzekerden zichde Friezen
tegen eene aanrant
ling van de landzi
jde, en kondentegerusterden vi
jandaantleu
20v. zeekant 'afwachten. Hertog ALBRECHT verlengde ondertusschen met hen hetbestand
G 2Sm.
'k
i

voornogeenjaar,vermoedeli
,l orn zckinmiddelst0tdengetluchtenoorlogstogtvoorte
bereiden (1). Na hetverloopenvan dien tjd,vermaandehi
jallevreemdelingen,die
zich in Frzeeland gevestigdhadtlen,datgewest,ondertoezegging van vri
jgeleidc te
ve
r
l
a
t
e
n
,
22v.
opdatzi
jdeFriezen niettegen hem zoup
.eh sterken, helpen en bi
jstaan (5).
:loeim.
oothl
jmetdelmelanderseenverdragvanonzi
jdigheidindenophandenzi
jnden
1396 Baarop sl
Z1
0v. kri
jg tcgen Frzenland (6). En opf
lathethem nietaan bodemst0tinscheping zl
jner
om er'naand.benden en oorlogsbehoeften z0u ontbreken, gelasttehi
jden volgenden dagdeoverheden in destedenendorpenvanIlollandenW eetfrzeeland,opverbeurtevanli
jfen goed
naauwkeurig gade te slaan , dat niemand eenige schepen buiten 'slands voerde , en
dat allèn ,die binnenlands naar Brahand , F laanderen , Gelre of eldersvaren wilden,

zich verbonden pet hunne vaartuigen vôôrden eersten van Oogstmaand terpg en Etj

(1)U:B: Exxlrs, Aer. Fris. #ùf. Lib. XVI.p. 226. F. szoERps,Fr. Ja:
itn
b. D.lV.
bl.97, 98. Verg. Tz wAIMR, Faderl. Sfdf. D. IL bl. 25.

(2)WAuwzzR, D. 111.b1.329. BltnupuK,D.lV.b1.9. FlnxsszR:beschri
jftdcn Graafvan
Oostervant ))un; homemoultbien fourny detousmembres,carilestoitgrantctgros a merveilles
etdetresbon courage.''T.IV ,feuillet31.

(3)v.Mluxs,charterb.m. Roll.D.111.b1.625. Chat-terb.r.Fçienland.D.1.bl.254.
(4)Charterh.m.Triesl.1).1.b1.255. F.unxl
tps,Fr.Jccrs.D.lV.bl-% .

(5)Charterb.m.Trienl.D.1.b1.2.
56.

j6)Chqrterb.m.Yrieal.D.1.bl.257.
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de hand te zi
jn (1). Hj schi
jntechter, alvorenst0t het uiterste te komen, be-1371prnefd te hebben , de Friezen door middel van een vefdrag aan zich te onderwer- 1106

pen (a) Zekerishet,dathj hetbestand methen wedereenigedagenverlqngde,en
zelfsaan twintig Friezen vrjgeleide schonk, om overden yredeofeene overeenkomst 8 v.
oegstmet hem te onderhandelen; maar tevergeefs(3). Dien zelfden dag verzekerde hjD
laand
den predikheeren van hetsT.zAcoxsklnpsterteLeeuwarden zi
jnebescherming,wan- 1396
neer hi
j gewapénderhand in Frzealand mogtkomen (é). Ditwasongetwjfeld een
.

zeer geschikt middel))zQ0 welam hetvuur van inwendige verleeldheid în Frkenland.
.

leYendig te hnudçn,alsom zich bi
jdevolksmenigte aangenaam temaken,welkevan
de hand der Geestell
jken vlong,en die nietveelreden had,om zich gelqk tewenechen met de nntelbare nnheilen,aan welke zj doordeverdeeldheidderEdelen en
Graaten gedurig onderwnrpen 3:a3,zanderzich dagr aaq deoronzi
jdigheid tekuxen
pnttrekken (5).''
Intusschen waren in Rolland de ingezetenen overeengekomen , alle knggen en an-

dere groote schepen,zoodrazi
j in hetland terugkwamen,nAarE.nà/lvfz- ter,beschikking van AvalclT te zenden (.
6). Hier wc deqlgemeeneverzamelplaatsder
strl
jdmagt, dieFrgk&land totonderwerping moestdwingen,en welkedoprFrosche,
Engelscheen Duitschehulpbenden versterktwerd. SindsdenvredetusschenFrankr%
j'k
en Engeland, 3yas AtsltzcuT metbeide Hoven rerbonden;en Duiteeltland.onpersteunde hem a1s Lid desRi
jks,terverkri
jging van hetgeen zi
jnen voorzaten en hem
zelven zoo dikwerf door de Keizers was afgestaan. De Franschen , die hetlangstop

zich lieten wachten,werden dnorden Admiraalvan Frankrk
jk,denGraafvan&.'/J
qn dien van N amen aangevoerd. De Engelschen standen onder de beyelen desGraven
van Cornwale&,.
en de Duitsphers ender die des Graven van Solm w. Over de inlandsche benden voerden ?sHertogs zonen ,W ILL:M Tan O/'ferbant, JAF , Terkoren Bisschop van Luzk ,en AxzBazca'
z van W:f
g>r:n ,hetopperbevel, en onder hen FzLzpsvan
K cwz:sclr, Burggraaf van Lelden , zAw van Brederode, de Heer van J q eren en
andere Hoeksche Edelen , die nu weder in de gunst des Hertogs deelden ; orz,Graaf
vap Bloi'
w en Heer van Gouda en Snâoonhoven,zxx van Wriel,ysnazs en xIKo-

'

(1)Chartern.m.Frie&l.D.1.bl,
.257
,.
(2)F.rozRos,Fr.Jaarb.D.lV.bl.100.
(3)Câarterb.p.Frienl.D.1.bl.257,258.
(4)charterb.r.Frfc4l,
.D.1.bl.258.
(5)Tegenm.llcclp.Friezl.D.1.b1.531(6)Ckarterb.m.Frïe,l.D.1.bl..
258.
JI pzzk.3 sTrx.
>- . *
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1371- laAs van Wprk:l- , vlLlps'van Kortgene eu anderen. De llotlanpsche en W estv
14X. '

Friesche '
steden, bjzonder Jm&terdam en Iloorn,leverden eene menigte gewapen-

den , nm den kri
jgstogt bi
j.te wonen, of bewezen pp andeme.
wi
jzen hulp en deel@

Kxenegoî4wen, alwkar AlaBltzcnT dedrieKaten desL
.andsbj'
eengereepen eu
bun de noodzakeli
jkheid van.den Trieschen krl
jgbetoggdhad,verehafte,nevenseenen
tmtl
,erstand .
van dertigduizend ,
gulden,een aanzienli
j'
k getalEdela ,die zich bi
jhet
heirvoegden 4atdageli
jks.aqngroeide en eindeli
jk uithonderd duizend,naaranderen zelfs uit htmderd en kéhtig duizzentl manz
beslnd.-,
Ken bepaaldeden vijftiennem lnG.
n

'

den van Gogstmaand als de #ag, om naar Fr&wlgwd ever te steken. Decll 4oor '
het
spade '
aankomen der Yxanschen , en een hevig gesebil tpsschen de Hollanders en Enu

gelséhen, waarbi
j tet nadeël van deze laatsten, dadeli
jkheden voorvielen die me(
moeite door den Gvaaf van O- tervant gestild we.
rden, movstde togt nog eene week

vertraagd worden. De schepen te Enkltuizen bî
jeengeknmen, om het.vezeenigdx
hei:
over te vneren, vormden .
evne vloot, zoo als men veorzeker nooit ,
voerheen in deze
gewesten gezien had /k1). XadatHertog ALlhEcH,
T eenige Edelen totridders hadgea
a
n
he
t
hao
f
d
de
ze
r
s
c
he
ezmagt
, met,
eenen gul tigen wind naat
22v. slagen, stak hi
j

Oogst-Friestand af(2). zi
jne gemalin, MAROARBBTva'
n Kleef,en de Gravin van oo&tqv1396 vant hielden zich in di
en tusschenti
jilmeestalte Medemblkk en te Iloorn op ,
(3).
m Friezen hatltlen inmiddëseenparigbesloten,den geduchten vi
jandonxermh.roklten

m aand.

(1) Naar hetverhaal vau k tzvnls, Cltron.Belg.Lib.XXXI.c.51.p.313,wasdevloot
vier duizend groete cn veertig kleineschepen sterk.VuIl>zw>:R.,cltron.m.Rolt.bl.96,verhaalt,.
datHertog AtBaxcllT ((al had hinytdan drîe man wtelk scip genomen, so had daer volkes genovchgeweestom Vrieslqntm ede Se winnen ,alsoeveelschepenwaren daer.''FRolsslRT,T.lV.f.33.
fjetui
nty avoitde vaîsseanx quesilz cussenteste arrengez lung presl'âutrededeuerseacuse
.gt:Ta.
'

LEnkltuizenjjusyuqsa la bond)
ecundrem LdeA'
dfïzldcr)quiesten lahaultefriseou ilzcontentoient a descendre comm e ilz .flrent ou il y a douze lieues deaue, qilz eussent bien couuerle
toute la marine.

(2)J.A tEvols, Chron.Belg.Lib. XXXI. c. 51.p.313.FRolsswaT,T.I7.feuillet31-33.
vstosxwER, Cltron.w.# 011.,b1.96. GoudscltA rop,.bl.114. occe scwRtExsls,b1.146. PETars
lEol , p.262.de Ferm.BEKA,bl.300. XzvEltrs,Jnnal.
IIIABORITA, H ist. r. ykiesl. bl. 2. l-

Fjgw#?. Lib. xIV.ad annum 1396. BENISGA,Rist. r. Oostfr.bl.161. W àGExlzR,D.111.
.

b1.330- 332. v.wllx, Naleez.op de Taderl.Sïdf.bl.188- 192. Nlzllorv'sBB
-'dr.w.yaderl.
Gesch.en Oudheden. D.1.St.2.bl.151,152.

(3)v.wlzx,Naleez.op deFaderl.Sïdf.bl.101.z.ztzvnls,C'
hvon.#c!g.Lib.XX.
X.I.p.304
vergistzich,en BILDERDIJK, D.lV.bl.6,methem , wanneer hi
j meldt,datAI-BRECHTin 1391
x.
saolREE:ranAlcc/ gehuwd had. Hetisv.wlzxuitdeThesaurierrekeningvan Jonkheerv.àAxzt
gebleln,datditin delentevan 1391 geschied is. Naleez.op de yaderl.#f4f.,b1.189.
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af te wachten.. Jc zoxouwxw , Heerschap en Olderman te kolnmard,. was reeds te 1371--

vorén,of3verd nu voordezen oorlog,tntPotestaatyanFrzesland gekozen. Doorzi
jne
ongeme
ene
t
l
a
ppe
r
hei
d
i
x
de,
oo
r
logroote kri
jgsbekwaamheden,schranderbcleid en

1406

gen tegen de Turken en Lithauwers betoond, zoo wel atsdoorregtschapenheid , zucht

voorvrede,enonzi
jdîgheid,had hi
j zich derwi
jzevan de algemeeneachtingTerzekerd,
datbeide,Vetkoope, en Scllieiingers,hem dezeaanzienli
jkewaardigheid hadtlenopgedragen. Ontler zi
jne bevelen stelden zich insgeli
jkstleStellingwervers.en Schoterhnders, die anders doorgaans weinig deel in de hnnenlandsche onlusten namen.

Hoewel de Friezen, in vergeli
jking van 'sHertogsbenden,gering in getal, slecht
gewapend en weinig geoefend waren , werd echter np eenen algemeenen landdag aan.

gedrongen,den vi
jand bi
j zi
jne ltomst en landing metallemagt te keerte gaan.
hLiever,'' riep men uit, )a1s vri
je Friezen sterven, dan eenen uitheemscàen
Peer dienen ef enderworpen zi
jn.'' Te vergeefs vermaande JOXGHEXA, om in
plaats van pp eens alles tegen den overmagtigen vi
jand in de waagschaal te
stellen , zich in de steden en burgen te versterken en te verdedigen , maar het

platte land den aanvallers over telaten, die,naarzi
jn oortleel,weltlravan gebrek
omkomen , ofverloopen zouden , zonder dat men van hen meer dan het verbranden
van ecnige dorpen z0u te tluchten hebben. Hoe heilzaam deze raad in dc VPï0Ven om-

standighedeneok mogtgeweestzi
p' ,hi
jvondslechtsingangbijdeminsten;enJoxollExA,
om dea schi
jn van lafkartigheid van zich aftewerpen,moestzich naardemeerderheid schiltken. Hi
jverdeelde hetvan alle zi
jden bi
jeengevlaeideleger,dertig tluizehd
man sterk,in drieeven talri
jlte hoo/en,.
'wellkete Scltoterzl
jl, tleplaats wakrmen
flelandingverwachtte,achterden di
jk gelegerd werden;zestluizend manmoesten tle
landinjbeletten en den di
jk beschermen (1).
Heftog AI.BRECIIT ontschcepte zi
jnebentlen in de Kttinder,welksHeerzi
jnezi
jde 24v.

hield,terwj*1deFrieschevqorhoede,tliedelandingmoestverhinderen,tloordeb'
oog-maid.
schdtter: van.de vloot teruggedreven werd , en daarop de naaste stinsen en schansen 1396
bezette. Hieruit zoo wel, als door de rivieren en wateren werden de Hollantlers in

hlmnen togt belemmertl,eq ervielen van ti
jd t0tti
jd hevigeschermutselingen vool-,
waarbi
jechtergeene beslissende zegekonde behaald worden, Eindeli
jk vond een gedeelte der tjandeli
jke ruiteri
jen voetknechlen eenen omweg en daardooreenegeleenheid, de Friezen van achteren en van terzi
jde aan te tasten. Deze besloten nu
den vi
jand te voerltomen en bem moedig tegen te treklten in spi
jtvan JowollEx:,
welke hun nogmaals den raad gaf, om in de verschansingen de Hollanders geduldig
aftewachten ,en hen tloor uitvallen en schermutselingen af te matten. Ziendedatalles

(1)FaolsslnT,T,IV.feuillet33,34. XEYERtS, ânnal.Flandr.Lib.XlY. ad annum 1396.
lJsa0 zxzlrs,Ret..Frïd.Ilist. ff
'â.ïYl.p.7227.
38 #
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1371- vruchteloes was om hen terug te houden , plaatste de Pntestaat zich aan het hoofd
1406

zjner benden, met het vaste besluitte overwinnen,ofvoorde zaak dervrt
jheid te
sterven. De Héllanders trokken met trompetgeschal en nntrolde banieren de naderende Friezen te gemoet, welke vau verre door de Engelsche en Henegouwsche boog.
1
schutters, die de vnorhoede van 's Hertogs leger uitmaakten , met een hagelbui

o2o9gs
vt.-van pt
jlen begroetwerden. Spnedig geraakte men op' eene vhkte bi
j Schotèrz%
j't
maand-handgemeen. Het waseen woedende, wanhopigestrl
jd. Lang bleefde zege onbe1396
slist. Ein(1eli
jk brak het drie-nfviermaal sterker heirderHollandersdoor de gelederen der afgestreden Friezen ,die overhoop geworpen en pp de vlugtgejaagd werden. Zes honderd Friezen , waaronder vele Edelen en eak de wakkere JowouzxA ,
waren in den slag gesneuveld; doch een veel grooter getal werd onder het vlieden
neergesabeld, of versmoorde in de peelen en mperassen ,of bezweek van vermoeidhei;

op de wegen. Xen *1, datslechtsvi
jftig kri
jgsgevangenen op hen gemaaktwerden,
dewt
jldemeesten den dood verkozen bnven de enderwerping aan eenen uitheemschen
meester(1).
Hetzj de Hpllandersteveelgeleden hadden,om devnordeelen derovemxinning te
achtervolgen,hetzj deregensen slechtewegen henverhinderdendieperinFrzeeland
donrtedringen, Hertog AuhzcsT althansbegaf zich te scheep naarStavoren. Hj
zont
l echter, onder bevel des Ridders PIZTZR lzzTs, eenige gewapende bodems naar

deZlum:r' en hetDokkumerdzep ,nm hetgewestaan dien kanttebedwingen.Doch

eene talrjkebendeFriezen bewaaktemetznoveelzorg den djk,welke hetDiep ao
beide zjden beschutte, dat BzETshetnietraadzaam oordeeldezl
jnemanschappen te
cntschepen , maar zich vergennegl metden stroom te sluiten , om den uit-en invoerte
beletten. Ondertusschen wierpen de Fr
/zen in K ollum erland, tusschen deKollumer%
-

en Oudwoudemerzi
jlen, eene sterkf; ofverschansing op, Ter Zufw:gexemd,ten
einde den vl
jand het opkomen en land
en te verhinderen. Inmiddelswaseenesterke
k
aldeeling hunnerstri
jdmagttegen den Hertog cpgetrekken,en W hetsT.opvLysklnos1 v. ter, niet verre vaa Stavorenb werd een tweede bloedige veldslag geleverd j doch met
Hë
st-hetzelfde noodlottig gevnlg vonr de Friezen a1s de vnrige. ALsxzcuvwaazdehetechter
mar
af
nd
.

nietverderlandwaartsin tetrekken;hj legerdezich op destri
jdplaatsen bleefaldaar
n0g tien dagen demogeljke aanvallen der Friezen afwachten; doch zi
j vertoanden
zich niet. In weerwilzi
jnervermaning@,verwi
jderden zich eensdeEngelsche hulpbenden tweemjlen van de legerplaats,staken eenigednrpen en huizen in den brand

(1)FRclsszar, T.l7. feuillet 33,34 J.z znols, Chron.Bel
g.Zïâ. XXXI.e-51.p.313.
PuxvsTUABOItIT:,Hist.m.F-riesl.bl.2. occ: sczlsgssxs,116,147. Mmznrs, Annal.Flandr.
Zïâ.XlV.ad annum 1396. P:sn txxlvs,Rer.Fris.Hist.Z,-â.XVI.p.228.
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en keerden met den roofterug,toen zi
jdooreene menigte gewapendeFriezen on-1371verwachts omringd , en na een scherp gevecht gedwongen werden in eene versterkte 1406
plaats te vlugten , waar de verbitterde achtervolgers hen dien dag en den volgçnden
nacht belegerden. Op dit berigt, znnd de Hertog terstand de Delftsche pnorters tot

hulp der Engelschen 1, die nntzetziende npdagen,eenen uitvaldeden,terwjlop

hetzelfdenagenblikdeDelvenaarsdeFriçzeninden rujaantastten,welkepafeenhevig gevecht en het verlies van vier hnnderd man , vlpden. De omliggende landeri
jen
werden nu een prooider nverwinnaars,welke alom de sporen van mnord , rerwoesting
en ronfzucht achterlieten. Het steedstnenemende gure herfstpeder, hetwelk de wegen

geheel onbruikbaar maakte en het voartzetten van den'krl
jg in Frzeqland belette,
noopte Hertog ALshxcum naar R olland terug te keeren. Na Stavoren met een blnkl
huis versterkt en, nevens eenige andere plaatsen en burgen ,van bezetting vnnrzien te

hebben, scheepte hi
j zich wederin naarEnkhuzzen,waarhetheiruiteen ging,en
de hulpbenden na bekomen s
oldl
j,ontslagen werden (1).
Xet'den terugtogt uitFrg
keland werden evenweldevi
jandeli
jkheden nietgestaak-t.
Herlog ALBRECHT hadkortvôôrzijnvertrek uitdatgewest den Bisschop van Utrecht ,
den Hertog van Gelre en eenige Stichtsche en Geldersche steden verzocht,hunne 0n-

derdanen teverbieden den Friezen,zjne vjanden.'
tegen welkeht
j kri
jg voerde,met
wapenen en mondbehoeften te ondersteunen,terwi
jlhl
j nietaansprakeli
jk wiltlezjn g v.
4'
por de gevolgen
st, welke daaruit+ten nadeelevan hen zelvezouden voortvloejen (2).He
marafn
d.
Tevens werden lastbrieven uitgegeven, nm den Friezen elken toevaer te water afte 1396

sni
jden en hen,nevensallen,diehun eenigen onderstand boden,alsvi
janden tebehandelen; 00k werden aan elk, die zulks begeede, vrl
jbrieven verleend, om op
eigen kosten en gevaar, op hen en hunnekondgenonten tekapen (3). De Friezen
daarentegen verdreven met geweld de Hollandsche bezettingen , hier en ginds achtergelaten om hen in teugel te houden ;zelfs de Stavorenaars maakten zich meester van

hetblokhuisenjnegen de Hollandersdestad uit. Onmiddelljk werd op ditberigteene
bende Kennemersen W est-Friezen,ontlerbevelvan zA>vqn #::lpl&,,Baljuw van
J metelland,en GERRIT van ffde-zàerk , Brnst van M uiden ,naar Frieqland gezcu- sprokden. Xen zette op de hoogte van Ilznlopen voet aan land ,dnch werd z0Q wel ont- k
el
ja
wm.

(1)J.ztEvols, Chron. Bclg. Lib. XXXI, c.51. p.313,314. occo sczatzisls,b1.117.
Ugso sxxlvs,Rer.Frï#.#0
74/.Lib.IYI.p.228. Verg.n.sznzaos,Fr.Jaarb.D.lV.b1.110- 113.
R
, c
edsvlörden veertienden van llerfstmaand 1396 moetzt:azcr

v.wuw,Nalqez.op #e Faderl.#ï4l.bl.191.
.

(2)câartcrb.t.Yriesl.D.1,b1.260.
(3)Cjarterb.r.Tt'
iesland.D.1.bl.260 269.

uitFriesland teruggekeerd zl
jn.
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1371- xangen , dat de aanyal
lers met verliesvan veelvblksmxsten terugkeeren (1). Ax,
1406

20v Bazcll'
r trachtte thans dnnrmiddelvanonderhandelingen zi
jn doelmet,de Friezen te'
Lente- berciken.,en npodigdede Oostergnërsen V-estergoërs,ondervri
jgeleide voorveertien
miand'da en
1397 ï , daartx,uit(29. Indien hierin doorhen isvoldaan géworden, maeten dé on30v.derhandelingen vruchteloos afgeloopen zi
jn. Althans,kortdaarna gafde Hcrtog niet
Z
o
me
r
a
l
j
e
e
n
uj
e
u
we
v
r
i
j
b
r
i
e
v
e
n
t
e
g
e
n
d
e
F
r
i
e
z
en ui
t,Maar stelde veTvolgenstleze kapers,
nzaand.
.
.

de Engelsche uitgezonderd , onder het opperbevelvan zAx van Reenvliet en GghhlT

van Egmond, Baljuw van Medemblik,welke den titelvan Admiraalvoerden,met
last, de Friezen zoowelin de binnenwateren als op zee te bcdchadigen , en tevens te

yerhoeden, dat zi
j eenigen toevoer ef bi
jstand pntvingem A1wat door de beide
Ylootvoegden,ofop hun gezAg,opdenvi
jand veroverd ofverloren wicrd,zoutehunnen voor- en nadeele komen. Degoet
leren en gevangenen# welke zi
jvermeestertlen,
behoorden hun t0e ; de veroverde sloten, l
anden en heerli
jkheden echter,vervielen
aan den Hertog als Landsheer. Alle havens in Kolland en Zeeland werden voor hen

ù
en hunne medehelpers opengesteld; daar zoudcn zi
j steetlseeneveiligeschuilplaats
vinden en hun vergund worden , zich van de nnodige behoeften te Tonrzien ,waarin

de Hertogell
jke ambtenaren hun alle ondersteuning zouden verleenen (3).
Ongetwi
jfeld werd derFriezen koophandelen scheepvaartdaardoorgeweldig belemmertlen aanmerkell
jknadeeltoegebragt. XeerechterleetlFrienland doordeinwendige verdeeldheden, die met vernieuwde woede herrezen waren en verhinderden , den

algemeenen vi
jand, welke niet verzuimde hetvuurdertweedragtmeeren meerte
ontvonlten, naar vereisch wederstand te bieden (1). Hertog ALBRECIIT maakte zich
5 v tlitvoorzi
jneplannen zo0 gunstigqijdstip ten nutte. Hi
jontbond de Etlelen ensteden
B1
lo
3e0i8
ln.vanKolland en Zeeland,zi
jnebuitenlavsche leenmannen en eenige vreemdeHeeren,
met een bepaald getalgewapendemanschappen,werklieden en kri
jgsbehoeften tegen
den Znndag na St.Ian te Ezli/tvfzdzlt0teenen kri
jgstogtnaarFrzealand,waartoe
insgeli
jks tlehulp en bl
jstand van vreemdemogendheden werden ingeroepen. De stetlen moesten elk een hepaald getalschepenleveren (5);en eenige van haarschoten
.

(1)lnslyGw, Staatsr. D. ll. bl.21. J.z tEvols,Ckron.Bel
g.Z4.XXXI,c.55,p.316,
stelthetverdrtjven derHollandersuitStaroren in 1398.
(2)Charterb.r.Frienl.D.1.bl.261.
(3)charterb.t?.friesl.D.1.bl.267.
(4)Usso Exxlrs, Fer.Fris. Nïdf. Lib. XVl.p.228. Yerg.F.szazRns,Fr.Jaarb.D.IF.
bl.118- 122.

(5)Raarlem leverde 150, Rotterdam 45,Sckiedam 25,Gouda 40,Dordreckt25,Alkmaar 26, Iloorn 25, Jkernloot 10, Naarden 22,Enklkuizen 26,Amsterdam ,behalvcdf
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daarflbpvea den Hezlog nanmerkelt
l'ke sewmen voor. m n Baljuwen #an IlollaG 1371en W int-FrLenland werd aangeelreven, alle kienstpligtige welgeboren mannen, en 1406

van de huislieden dqn derden :130 behonrlj'k gewapendtezenden. BeZeeuwen beslotcn achtduizend man meer televereu dan waarop zi
jgeraamd waten,en vi
jfen

-

twintig schepen uit ZierikAn. .
znutlvu de Engclschehulpbenden aam oeren. A1deze

.

strjtlkrachten. bj welke zich '
nog honderd en vi
jftig gewapenden uits
hetland van
'
â ltnnq veegtlen , kwamçn te E nklzuiz- , de algemevne verga4erplaats des legers,

Ween (1).
Aanvankeljk wasHerleg AtlaznllTl
van meening dep togtkl
jtevnnen, doch tham
4bxg l)j he,
lopperl veltlcn Gral'van Opetnrvantnp,wien êe Heeren van Jrkel,
vau Brnderadey van Egm.
c d en yele antlere aanaiesljke Edelen verzelden. Hi
j
zelf Heef te Spprn,nm .altlaarden uitslagdeskri
jg:afte wachtvn. onderde bevelen .der beide Atlmiralen, zAx van #:- rlf:z en OnRRIT van Egmond, en van den
undervlnqtvnngd wzsrvx van dezlBerge, stevende men > ar Friewl
'and en landde op

dehoogtevandeLemmer cn Takoz%
jl. W ltrzx trok nnmiddelljk doorGaanterland
qp Rindelopen aan ,wagr eene bende Friczen hem den doortogtbetwistl , doch met
verliesvandrie honderd man, op devlugt gedreven werd. De vlammen der nmliggende
dorpen en de vlugteliqgen verkondigden aan zstavoren het naderen der Hollanders. De
stad weril ing
esloten en pa een belcg van ruim twee weken , donr gebrek aan levenF*
middelen genpopza
akt i.
n een verprag te tredtn,hetwelk door de afgevaardigden van
N
oonsqrgo vn W qntergo, GAaIY1, KAxklxouE , TTARCK w ALTA , IIEBE HOTTIFGHE,
en TYDMER IOPPER ,alle 1 v.
s<w Rb'W YESRDA , GQSLIGK HRSLINGM , FETA vA> DOcKrM ,

Vetkoopers,

st
melden Qraafgetro:en werd (2). Dehoofdpunten waren, datwxtrzxmoog
aan
d.

van 's Hertogs wege iweren zoude , den Friezen tusschen het K lie en de Laumere 1398

een genadig lI
.eer te gt
jn, waarop deze hem ab hunnen wettigen Heer ontvangen,
kuldigen en trouw zwqrep zouden. lletz0u beiden,hem en hun,vri
jstaan stinsen,

groote schepcn, 50, te zamen 4I4 bodems.

xlzRls, cltarterterb. g.Iloll. D.111.bl.677.

Behalve deze, verzocht de llertog noJ drie honderd andere schepen,mogeli
jkuitZeeland. Zie
M.MIEBls,t.a.p.bl.677. DeHeer van H ensberck beloofde hem daarenboven nog met twee hon-

derd galei
jen te zullen dienen. v.xIERIs,t.a.p.bl.679. DeHollandsche en Zeeawschesteden
mnesten tezamen ruim 6000 gewapendè mannen verschaFen, en daarnevenseen goed aantaltimm erlieden,m etselaars,sm ids enz. v.xlERls,t.a.p.bl.670.

(1) v.MlxRls,Chavterb. r.Iloll. D. 111. bl.670,673-682. Charterb.1'. Frie&l. D.1.
bl.270- 279.

(2)J.:I-Ev
nls, Chrnn.We/g.Lib.XZXI.c.55.p.316. œ co sczAtzwlls)bl.151,152. Pzse
h
.

txxlrs)Rel.Fris.flï:f.Lib.XVl.p.229.
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1371- burgen en steden in hetland tebouwen,waarmen verkoos. Elk z0u zi
jne goederen
1406
, ue
vrl
j en nnbezwaard bll
jven bezitten, in alle s rtngs eu ,sgraven landen tolxrj
varen,en nieman;toteeneheirvaartbuiten delandpalen verpligtzt
jn. Geenevreemdelingen zeuden in Frzealandtotschouten,baljuws,schepenen ofambtlieden mogen
aangesteld worden. Alle voorgaande misdrjven, z00van doodslag a1sanderzins,zoutlen aan zeven leden van 'sGraven Raad en de zeven bovengenoemde afgevaardigden

worden overgelaten,wieruitspraak aan beidezl
jden gevolgd,endaarmedeallemisdaad
vergeven en vergeten z0u worden. Naar oordeel dezer veertien mannen', zou het
Friesche regt gebruikt worden , doch indien dit niet toereikend was, z0u m en de
keuze hebben, tusschen de regten van W eat-Frzealand, Kennemerland en ZuzdKolland. Den Poorters van Stavoren en allen die zich aldaar bevpnden , den Abt va
.

St. Odulf en zjne iloosterbroeders werden behoud van ljf en goed verzekerd.
De goede lieden van Ooatergo, W entergo en Stavoren beloofden van hunnen kant

2en Graaf behulpzaam te zl
jn tnthetten onderbrengen dergenen,welke.weigerden
hem voorHeerte erkennen (1).
0p deze voorwaarden ging Stanoren over, en werd Frzenland aan den Graaf van
11 v. Rolland opgedragen. Eenige dagen daarna huldigden de Edelen Hertog ALBRzcnT

00sst-en wlstzx van Ooatervant,welke daarbi
jde punten in hetvnrig verdrag bepaald,

maand.

1:98 bekrachtigden ,maar tevens deFriezen verpligtten ,t0t boete voor hunne wgderspannigheid tegen de Graven van Rolland, en t0t rust der zielen van de Hollanders welke

in Frzeeland gesneuxeldwaren,binnen hetjaareenekerk xooreen Deken en twaalf
Kannniken te stichten , ter plaatse waar de Hertog dit begeerde, en de rente t0t 0n-

derhoud van de dienst daarvooraan tewi
jzen. Bavendien mnesten zj tereereGods
en ter huisvesting van arme lieden , een gebouw oprigten en dit van een genoegzaam

14v aantal bedden en vrouwell
jke bedienden voorzien (2). Daarap entvingen de beide
oogst-Yorsten de hulde van de hnnge Geesteli
jken, Grietmans, Mederegtersen gemeenr
maand.ten van oontergo en w eatergo (3). Het was waarschjnll
jk op dien tjd, dat
.

awshzcaT eenige Friesche Edelea, onder welke GERRIT Kxxxzlquz en Tzzhcy
=

(1)Ckarterb.w.Frfe,l.D.1.bl.281.
(2)v.xxnïs, Cltarterb. m. Holl.D. 111.bl.684.. câcrferâ.w.Trienl.D.1.bl.282,283.
J.z tzvpls,Chron.Bel
g.Zö.XXXI.c.55verhaalt,datdeFricen den Hertogjaarli
jksvanieder
lmis en hofstede tot erkenteniszi
jner heerschappi
j,!es stuiversmoesten betalen. Hiervan wordt
in de overeenkomstgeene melding gemaakt.

(3)v,xIEEls,c.Acrferz,m.HolltD.111.b1.6:6, Ckarterb.r.Friçsl.D.1.1)1.281.
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w wtvz zich bevpnden , t0tden. rit
lderstandverhief,en hetgebeentizi
jnsnnmswltlzEx13
14
70
16
-

lV uit hetkloosterBtoemkamp deed halen en metzichnaarKollandvoerde(1).Hier
vaartligde hi
j de wetten en regten uit, naarwelkehetthansoverheerdeFrlealand
moest bestuurd worden. Vele tlaarvan zk
jn uit hetoudeFrieschelandregt,andere, 24v.
oogstnaarhetsclltjnt,uitdeHollanzscheregten ontleend (2).
m aand.
#

Vùör 'sllerlngs vertrelk uit Frlenland , hadden de Vetkoopcrsgezinden bennsten (
1e 1398

Lautterninsgeljl
kshun gewestaanhem opgedragen. Zelfseenige Over-EemscheEtlelen droegen hem hunnc goederenop en ontvingen dieinleen terug (3). Vruchteloos echtcr trachtte hi
j de statl Groningen, znnder wier bezit hi
j zich nonitecn
tluurzaam gezag inFr'
iestand k-nnzebeloven, nu eensdoorkuiperi
jen-en belûften,
tlan donr bedreigingen 'te bewegen ,hem voor haren Heer te erkennen Zi
j washet
toevlugtsoord tler Schieringers, welke van de Hollandsche heerschappi
jten uitersleaf.

lkeerig Avaren. Oolk onder de Ommelandcr Edclen waren vele AzzlllscnT
ODgenegen ,
en bprenal kenmerkte zich EP'O VAN lxrTlltscx , Heer te Stedum , een van (le hoof-

tlen dcr Schieringers, donrzi
jnen haat tegen de Hollanders. Hi
joverweltligde dcn
burg uhtzam , cn liet de Hollandsche bezetting in hetD am nterdlep werpen en ver-

flrinken (4).Om dewcderspannigen tebreidelen enhethevtogeli
jkgezagtehandhaven,
zond Graafwzstsx eenevlo0tnaarde Lauwen'&,entpog zelfmeteenesterkekri
jgsmagt tloor.oqetergo en JFestergo. Bl
jhetkloosterFoawerd geraaktehi
jmeteenc
bentle Friezen llandgemeen,joeg haarop de s'lugten kwam teDokkum. Hetslot
tet.Z/
zïzt: wcrd door hem versterkten (1e verdetliging daarvan , naarhetschi
jnt,aan
s'hznzltllt van ikredcp-cdc en l'laoltls valz Alkem ade toevertrouwd , om Frl
-enland aan

die zi
jde in teugel te lleuden;geli
jl
kdoorStavoren,waarOERRIT van Jfy:zpz'i:z.i
over hetltri
jgsvollkhetopperbevelvcerde',aan deandere zjde geschiedde.UitDoki-tz/4 zpntlhij brievcn naarallsoorden van hetgewest,inwelken hi
j dnorvlei
jende
beloften ze ingezetenen tot onderwerping en gehoûrzaam heid vermaande. Velen leen-

(Ien hieraah,gewillig het001-en stelden zich onderzi
jnemagten bescherming;dcch
dc Schieringersgezintlen namen'de M'i
jltnaarGroningen,anderen hielt
len zich hier
en eltlers verborgen , en ecnigen veinsden pnderwerping, slechtseene geschiltte gele-

(1)J.z.tEvsxs,Chlon.Belg.Zïé.XXXI.c.51.p,314. occo sclxttxsls,b1.147. BE5lxqA,
nist.m. Oosfr.L1. 162. Deze allen plaatsen ditin 1396;dcchvcrg.v.wux,Naleez.op de
Faderl.H ist.bl.139.

(2jCharterb.r.Triesl.D.1.$1.285 288. Dc'briefwer;inden Sc@g gegeven.
(3)F-szolaps,Ft'
.Jaarb.D.lV-b1.149.
(4jJ.oz UMMK.,Cltron.Gras.in xzTTnulJnalect.r.1.p.72,73. SyszJzalcns,corte
&/lrdl.in lrRorEl
tlrsv.llou'sânalecta,b1.445,416.
#

lI. BzzL.2 STVK.
.
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13
17
40
16 genheid afwachtende,om hetvreemdejuk aftewerpep NahetbestuuroverFrienland geregeld ,verschillende ambtenaren aangesteld en kle geschiktste plaatsen van be-

zetting voorzien te hebben, stak de Graaf van OoatervantovernaarIlolland (1),
Reeds bt
j deu aftogtdervlootgaven deFriezen nietonduitleli
jk te kennen,watmen
van hen te wachten llad, daar z1
j tweeHollandsche schepen,diemetdeebbe aan
den grnnd geraaktwaren,metalhetvolk verbrandden (2).
En inderdaad , de misnoegden in Frzealand , door des Graven vertrek de handen
ruimer gekvegen hebbende ,staken spoedighethonftl op en allesdreigdeeenealgemeene

zamenspanning tegenhetHollandsch bewind. Zi
jverschansten inden winterMolkweSke
plrmok-rum , methetdoelzich van stavoren meesterte maken (3) AtshzcuT derhalve gaf
1399 in ti
jdslast tQthetversterken derbezetting,waartoedeHollandsche steden de benoodigdq manschappen moesten leveren (1). Hj zelfbesloottoteenen togtnaarFrzen.

.

land , doch wilde eerst doer toegevendheid en te gemoetkoming beproeven , de Friezen tot het nederleggen derwapenen te bewegen. Uitdien hoofde trad hi
jmethen
*

ln eqn nader verdrag, hetwelk door dezelfde wedcrzjdsche gevolmagtigden,die in
'
Oagstmaand des verleden J
aarsde vnorwaarden van onderwerping aan w lsu x nntworpen
hadden , wert
l opgemaakt en waarvan de hoofdinhoud hiernp nederkomt: behalve

L2ent
7ve.eenige andere gunsten,zullen deFriezen ontslagen zt
jn van het jaarlijkschehuisgeld,
Inaandhetwelk tlnor 'sHertogs voorzaten alti
jd gevorderd was, geli
jk 0ok van de znogenaamde smalle tienden van vee en gevogelte, en in stede van de tienden slechts de

lYlly#:zI van het gewas opbrengen; de Hertpg zal het regt van windmolens,
het hegeven van openyallende kerken en alle aanwasvan onbedjktelanden voorzich
behou4en,en andereenige bepalingen,meester zi
jn vanderivieren,waterlenzingen,
zi
jlen, verlaten en de davbj behoorendelisscheri
jen (5). Aanvankeli
jk bereikte A>
vazcll'
rhethiermede beqogde l e:
l. Oontergo en W e&tergolerklaarden ,inerkentenis
der verleende gunsten , den Hertoge gnede, getrouwe en gehoarzaame lieden en 0n3v. (jeyw tea
Bloeim.

tezqllen zjn,en ten alletjde verrigten,watgnede lieden hnnnen wettigen

Laadsheer verschuldigd waren (6). W aarschi
jnli
jk zaldezeverklaring 'sHertogsvoor-

(1)J.A.txvols)Chron.Bel
g.Zï:.XXXI.c.55.p.316-Pzso xMxlr:,Rer.Fri#.#ï#l.Lkb.
XVl.p.230.Ckarterb.m.Frieal.D.1.b1.288.
.

(2)J.oztgxxEGE,Chron.Gron.p.73,74.
(3)J.Atxvnls,chron.Bel
g.Lib.XXXI.c.56.p.316. occqsczatxisls,bl.152(4)Charterb.t.Trienl.D.1.bl.289.
(5)Charick.m.Frfe#.D,1.bl.290.
(6)Chat'tet-b.r.Trienl.1).1.b1.292-296. Verr.&.xlzals)rldrlerl.t,-llolli1).1llk1
a1-671.
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enomen togt naar Frze&land vonreerst geschorst hebben (1). Doortlezegunstigv13
J4
7%
1stemming wildehijnu welligtden loop derzaken in datgewest,waarnog veelverbittering tegen de Hollanders heerschte, afwachten;temeerdewl
jlook de Stellingwervers en Zevenwolders hem als hunnen lere (Jï:r:) genedige Seer: huldigden 6 v.
Zomeren zelfszich toteenejaarli
jksche schatting ofopbrengstverpligtten (2).
maand
De overmoed en knevelari
jën derHollandsche ambtenaren,naar men verhaalt,ver- 1399
welkten echter weldra gemor en oproerige bewegingen (3). Der Friezen afkeer van
alle vreemde afhankeli
jkheid, en welligt'n0g meer hetmisnoegen der Schieringers,
welke zich nu doordeVetkoopersvan deri
jkste en aanzienli
jkste ambten zagen uitgesloten, daarenboven de waan, dat de Hedog doorden vorigen kri
jgstogtte zee).
wasuitgeput,om een nieuwen teondernemen,zoowela1sdekuiperi
jen desBisschops'
van Utreeht, welke zi
jnebi
jzondere belangen daardoorpoogde tebevorderen,zullen
'

niet minder t0t den opstand, welkespoedigmetvernieuwdewoedelosbrandde,aanleiding

gegeven hebben ($. Nahetgindsen eldersplegen van geweld tegen dehertogell
jke
gezagvoerders en ontvangers, traden de Friesche misnoegden in een verbond metde
stad Gronl
-ngen en de Schieringers van de Omm elanh n , het Oldapht en E :znz'lcAl#

tot omverwerping van hetbewind derHollandersen Vetkoopers. Op gemeene k-osten

werd eenevlootvoornameli
jk in dehavensaan deLaumereuitgerust,om deFriesclle
ltusten te beschermen ; ook nam men de zeeroovers in diens.
t, die zich doorgaans orastreeks de E em e, de Jah en de W ezerophielden. Een tal
ri
jk heirvan gewapende

burgers en huislieden vloeide uit al de deelen van Ooetergo en W eetergo te zamen ,
onder bevel van svTsz PEKAXA , GAt: IIAFIA en 'ons :OTwIA ,drie wakkere Kdelen .

welke gezweren hadden hun leven 40prdezaak dervri
jheidop tenferen. Xen verklaarde alom de ambtenaren , welke nietterstond den Hertng Jvallig werden , voor

vjanden tles vaderluds en dwong hen,metverlurdverklaring hunnerbezittingen,
het gewest te ruimen. D okkum werd belegerd en der bezettl g, die zich zonder

tegenstand nvergaf, t0t lnnn harer lafhartigheid vnjeaftogtgeschcken. Hetslerke
slpt Kammingheburg , nabj Leeuvaard- ,daarentegenmoeststnrmenderhand overweldigd worden en een goed deel der verdedigers werd uît wraak over de kling ge-

jaagd. Nu wendde men de wapenen tegen hetwelversterkte en welbemande slot ter
Zvfzl:,om meestervan hetDokkummerdzep te bljven. Dag'en nacht werd hetmet
zulk een onafgehroken geweld bestnrmtl,dat de bevelhebber #EI,I/= squzxç, spoedig
M

-

>

>

(1)cltarterb.r.Frienl.D.1.b1.296.
(2)v.xluls,cAcrler:.m.#pll.9.111.bl.6Y -Charterb.w.Friesl,D.1.b1.296.
(3)occosczqtEwsls,b1.152.
(4)UBBOzxxlrs,Iler.Frf-z.Iliet.Z?'â.XVI-p.:33.
39 +
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371
- getlwnngen was zich , onderbehoud van li
406
jfengoed,overte geven. Thanswerden

de Hallanders in Jrestergo alom aangevallen, verdreven en zi
j, die in derFriezen
handen vielen , wreed behandeld. HetsteedsHollandschgezinde Stavoren alleen bleef
tlen Herlog getrouw , oolt llat
l (le Graaf van Ooetervant aldaar eene sterke bezetting
achteArgelaten. Het was voor de Friezen van het hoogste belang zich van die stad
meester te maken, welke, even als ter Z?
zïzl:,den vlugtenden Hollanderstotschuil-

plaats strekte, en tlen Ilertog, bi
j een kri
jgstogt naar 'Frienland, eene geschikte
lantlingplaats aanbood. Derhalve sloegenii
jzicb,metdezeeschuimersvereenigd,bi
j
M olkmerum neder, voltooiden de vroeger opgeworpen vestingwerlten en rigtten hieren
.

daarschansen op, doorwelke zi
jStavoreninteugelhielden en uitvallen (Ieden,zelfs
totonderdemuren dierstad (1).
Op dit berigt vloog w llalzEx van Opt
vfcrplpf op nieuw in de wapenen. Xet eene

sterltekri
jgsmagt,en verzeld doorzi
jn broetlerzAx van W:f
g-:ren nevenseenluisterrk
%
i
#lken stoetvan tleaanzienli
jksteEdelen enRillders,stak hi
jvanJmeterdam overnaar
Stavoren. Hier zwoeren hem vele Friezen,voornameli
jk Vetkoopers,thans deon
tlerliggende parti
j,huldc entrnuw. Naeenigoponthoud,voerhetHollandsch leger
langs de kusten t0t op de hoogte van Seœbierum ,waar het aan land stapte en n0g

dien#zelftlen avondnaarKoltoerd oprultte. Van eenen beraamden nachteli
jken overval
der Friezen , doar ozhal'
r KAxxlxou.
k ontlerrigt,schaarde Graaf w xxzxalx zi
g.ne benden

ia slagorde en bood den vi
janden,welkemettlcn dageraatlaanvielen,zulk eenentegenstand, dat zi
j met grootverlies moesten aftrekken. De overwinnaar rukte 0nmiddelli
jk naar Dokkum , bemagligdeen versterktedic stad,geli
jk tweedagen later
ter Ztzfw:, waarhi
jvi
jfweken vertoefdeeninmizdelsdehuldevan vele grietenijen
en dorpen nntving,terwi
jldie plaatsen,wellte hem weigerdente erkennen,gepluntlerd, verbrand, en deinwonersgevankeli
jltweggevoerd wertlen. De Groningersontlerwierpen zich mede aan tlen Hertog , dcch verbralten spoedig den eed van trouw ,
en hunne poging ,.om in vereeni
ging metdeFriezen,hetgrafeli
jltlegerteoverrompelen ,mislukteslechts doorhetm anbaftig bestaan van zekeren v.
&.
xvuEh , een Engelsch-

man, welke deaanvallerseen wi
jltjdsbi
jeenwaterophield,en vervolgensdoorde
Hollandcrs ondersteund, op de vlugt drcef.Graafw xlzlzzx ,menendedeFriezen genoegzaam beteugeldtehebben, begafzich eerlang naar Stavoren, stelde rsoals van W J;:m ade t0t landvoogd van Friealand , en OERRIT r#x Egm ond ,tot Burggraafvan Sta'

Z2
9v. Torenaan,enkeerdemethetgrootstegedeeltezjnerstrjdmagtnaarRollandterug(2).
om erm aan:
1399

(1)J. z. tzvgls, cltron.Belg. Zï:. XXXI.c.56.p.316. occ: sclRtzssls,b1.152. Psvo
xxxws,Iler.Fri&.N fdf.L ib.X VI.p.236.

(2)J.ztnms,ckvon.Belg..
Zt'
:.XïXI.c.56.p.317.
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Doch weinig dagen na zi
jn vertrek,washetgeheele gewestwederinbeweging te-1371-

gen de Hollantlers. De omstandigheden veroorlooftlen llertog ALBRZCHT nietden opstand 1406

aanstondsmetde wapenen teondert
lrukken. lli
jgelastte inmitldelszi
jnen hvelhebbers
te Stavoren , die stad, op welke t
leFriezen hetbi
jzondergemunthadden,z0o veel 14v.
mogeli
l.1t in staat van tegenweertestellen en haartothetuitersteteverdedigen (1).lj
IOaOpia
m
Laterbevalhi
jden stavorenaars,))zà)nenteenedlkeenxedervdndfvl:onderzaten inn26v.
F
eoim.
rçesland tebenadeelen en tebeoorlogen waarzi
jkontlen en mpgten,mitsophunne
eigene kosten en llem t1e daarbi
j veroverde slplen, lantlen en heerli
jklaeden afte
staan (2). Kyrt daarop nam lll
jhetltloosterofdecommanderi
jderordevansT.zAx
babi
j Sneek in bi
jzontlere bescherming, en begunstigde deRidders, welke naarhet a
r Y.
scui
gnt zi
j
n
e
b
e
l
a
n
g
e
n
b
e
h
a
r
t
i
g
d
e
n
,
me
t
e
e
n
i
g
e
a
a
n
me
r
k
e
l
i
j
k
e
v
c
o
r
r
e
g
t
e
n
(
s
)
.
w
a
s
-e
o
s-t.
8 v.
awvzx van Brederode werllvervolgensbi
jeen uitgestrekten magtbrief,totopperbe-mlle
rlàtaand.
.

velhebber #an Stavoren aangesteld en ontving daarna last,alle Friezen aan te taslen 17v.

en te regtte stellen,welke denHollandschenkoopmanbelemmerdenofbenadeelzen(1).Wi
jnm.
Jlem werd tevens dnor AtrsEcrl'
r en tlen Graaf van Oontervant beide, een spoedig

ontzct toegezegtl, in gevalde stad mogtbelegerd worden (5). De regering van de
stad Utreeht beloofdedenHertog, deOostergoërsen W estergoërsop geenewi
jze te 19v.
ondersteunen , tot ziJ' zich met llem verzoend hadden, en ontving vnnr deze verklaring Slast-

maand-

eenegunstigebeschil
tkingbetreklteli
jk de tolgelden doorKolland en Zeeland (6).
De kri
jg werd eerstin hetbegin desvolgent
lenjaars,na eenengestrengenvinter,
docrdeFriezen methet'belegvan Stavoren geopend. Hetafzjn van GraafWILLEX,
welke met honderd mannen van Wapenen Keizer xonslt'
r ep eenen togtnaarLom bardI
J
T':vergezelde, spoord! hen hierloe aan (7). Zoodra echter de llollandsche benden
onder bevel van ARlorp Tan f gpppzld, Heer A'
an l.h eelntein , geland waren , trokken
tle belegeraars af, doch voorzagen de tchans te M olkmerum van eene sterke bezet-

ting. Eoxownkeerdehierop metzt
jn volltnaarIlbllandterug.Te vergeefsbeproefde
vxx BaxozRobzkortdaarna Molkwerum te verrassen; hi
j zelf zwaargewond,werd
#evangen genomen, maar ontsnapte eerlang aan zi
jne wachtersen kwam wederte
(1)Charterb.r-ï'
rieal.D.1.bl.298.
(2)Cltarterb.r.Friesl.D.1.bl.298,299.
(3)charterh.1,
.Triesl.D.1.b1.299.
(4)Charterb.r.Frïe4/.D.1.bl.301.
(5)Charterb.m.Trienl.D.1.la1.302.
(6)Charterb.r.Friesl.D.1.b1.302 304.v.xlzhls,f'
/ltlrferl.w.Ilbll.D.11I,b1.708,7œ.
(7)WzGsszu ,D.111.bl.341.

.
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1371- Staporen,alwaarin dien tusschenti
jd,op lastdesHertogs,IIENPIIIK vanFcll#oj'à.
1406 h
etopperbevelgeyoerd had (1).
ALBRECUT beslootden oorlog tegen deFriezen metnadruk voortte zetten Hl
jmaglig#de
2 v. ysoals van W oreolen,omzooophenalsop deHamburgers,naarhetschi
jnthunnebondZomerlnaand.genooten,tekruissen(2).Vervolgenswer(jen (): uojjandscheen zeeuwsche steden,de
1400 leenmannen ,ri
dders,baljuwsenwelgeborenmannenin Kolland,Zeetand,hetStçeht
H1e2oivm.
.en elders,opdezelfdewi
jzealstweejarentevoren,tegen denvi
jftiendenxanOogstmaand
.

.

aanstaande te Enkhuzzen terheirvaart beschreven , om van daaronderbeveldesHertogs

ofdesGravenvanQoetervantnaarFrï-lcndovertesteken(3).Detogthadechtergeenen
voortgang,hetzi
jdeongunstigeuitslagdervorigekrl
jgstogtendestedenenEdelenhuiverig
maakte,zich meteenenieuweuitrusting te bezwaren,hetzi
jde bekrompengeldmiddelen van den Hertog ditverhinderden,ofwel,dewi
jlop geeneondersteuninginFrieà'land zelfte hopen was, waar de schieringers den boventoon voerden en deHollandsch-

gezinde Edelen verdrevqn hadden, welke ten getale van vi
jftig, door den Hertog
dden werden toegekend
Herlkt-paarwe
,zoo lang zi
ja1sballingen zouden rondzwerven(é).Vermaandhinderd de Friezen pp eene eervolle wijze doordewapenen tebedpingen,trachtte
ALURECHT hen, zo0 veel mogeljk,terzeetekwellen,en gaftedien eind'
eonderscheidenonieuwelastbrieven uit;zelfsbli
jkt,dathi
jzeerooversvaneldersdaartoeheeft
5 Y' '

aangespoord en bezoldigd , z0o dat de Oostergoërs en W estergoërs den Koning van
Bloeim.E ngeland verzochten , dit gespuis in de haven van Calais geene bescherming te
19v.
1101

verleenen,terwi
jl zj tevensmetde Engelschen een vredeverbondsloten (5). Ondertusschen had Hertog AtBh>zcsT het plan gevormd , de stad Stavoren donr twee kas-

teelen te versterken, om alti
jd eenen vasten voeten veilige haven in Frçeeland te
hebben. De bal
juwen van Kolland en Zeeland werden herhaaldeljltaangeschreven,
2
3-29de bennodigdewerklieden en bouwstoFen op eenen bepaalden ti
jd naarEnkltuizente
v.Z0,,),,rm.zqn4en; en de steden, baanderheeren en riddersgelasteen genoegzaam getalgewa-

Pendeq op den Rangewezen tjtlterbeschikking desHertogste stellen (6). Boch onk
(1)J.AtEvols,Cltron.Bel
g.Lib.XXXI.c.57.p.317,318. occoscwatzlsls,p.153. Den
23 v.Grasmaand 1400 wasHENIIILIK van #cc/#v7t)'1hetbevelhebberschap te Staroren ad illtcrim
opgedragen ,Charterb.r. Trienl.D.1.bl.308.
.

(2)cltarterb.r.Friesl.D.1.bl.308.
(3) Charterb.r.Frie&l.D.1.bl.309-314.
(4)Ckarterb.r.Friesl.D.1.bl.315-317.F.sloExos,Fr.#cfpâ.p.1:-.bl.:02-207(5)Chartenh.r.Trienl.D.1.bl-317-321.
(6) Ckarterb.r.Triesl.D.1.bl,322-325.
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hiervan kwam keinig,zno iets. Yeeleerscht
jntAxzsaxcs'
r zelfop een bestand metde1371F
1406
riezenaangedrcngen te hebben,hetwelk eerlang vporden tjd van âesjaren gesloten
werd. lmmers verklaren dehooge Geesteljken,Raden,Grietmans,mederegtersen 1v.
gemeenten van Oontergo en W eetergo, datzj den Hertoge eenen goeden,'asten enWi
jnm.
jwt
gestadigen vrede gegeven hebben, van welken devoorwaarden hoofdzakeli
jk hierop
neêrkomen : Stavoren za1 onder hetbeveldesHertogsbljven;ter é'
cidllfpg ,zlme.

land en alle Friesche eilantlen , zopwel als Groningen , de Omm elanden en allen ,

die tusschen de Lemmer en de W ezevponen, zullen in den zoen begrepen zi
jn;
'sHertogs enderdanen mogen op geene andere plaatsen in Frlenland varen , dan op

Ilaricâ, Ilarlzngen en Kolverd,en deFriezen alleenll
jk op Amnterdam ,Hoorn
en Enkhuzzen;de gewene regten,betrekkelt
jk deschipbreukelingen,moetenwederzi
jdsin achtgenomen worden; de Stavorenaarszullen doorgeheelFrg'esland,en de
Friezen in Stavores tolvri
j zi
jn; elk zalzi
jnegoederen vri
jbezitten;de voortvlugtigen en ballingen kunnen onverlet terugkeeren en zich in het bezit hunner goederen ,

z@o alszl
jnu waren,herstellen;een vergri
jp.aan personen ofbezhtingen,zalden vrede
niet breken, maar dq misdatliger naav de gewoonten d'
er plaats,waar hetfeitgepleegd

is, beregtworden (1). Yan nnderwerping en gehoorzaamheid aan den Graaf van
Kalland wordt geen enkel woord gesprokem
Z00 eindigde dan t0teer der wakkere verdedigershunneronafhankeli
jkheid,devi
jf-

jarige oorlog tegen Frke&land'èeen oorlog,devreesselijkste,wâtdestri
jdkréchten en
het beleid desvjandsbdmf
t,welkedatgewestvéôrden tjd d:sllertogsvanSakeen,
eene eeuw later, noit getrpFen heeh ; allermerkwaardigst uit hoofde van den langen

tllmrenvan develeen verschillende gebeurtenissen, welkeer'in voorvielen (2).Het
waseen worstelstrijd',in welken een volk',dAt.liefer vri
jwilde sterven tlan in dienstbaarheid leven,geljk overalwaar ditheternstig grondbeginselderdadengewordenis,
over gpwel; en steely
-'ke overmagtgezegepmald,deschatteu zl'ns'vi
jandsverslnndeh
en eenenschuldenlastophbm'geworp'
en had,diex hijdoerhetverkoppea v:n erfgoederen,jaarrenten en vcorregten niet konde qitdelgen.
ongetwt
jfeld werd hetvredesverdragmetdeFriezen doorden oarlogvan Arsae u'
r
met den Heer van Jrkelbespoedigd. Xen heeftden oprsprong van dien krjg aan
au van xrkeltoegeschrevenv,dewjlhj tien jaren rentmeester van Ilolland geweest
(1)ckarterb. r. Trienl. D.1. bl.327. olkchoon dezeverdragsbriefalleen van den kantder
Friezen bekrachtigd, en tot n0: toe geene bevestigfng daarvan door den llertog Gevnndeu is,

behoeftmen echter,op ioedegronden,niettetwi
jfel'.
,ofditlaatytege8chid gj'
.z/ n.w zx:s,
Fv.I.
- -k.D.I'V.bl.228.

(2)PBx gxxas,ReriFrï..#ï#f.Lib.XY1.p.216.
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1a71- zi
jnde, weigerde rekening en verantwoordingafteleggen (1). Doch hetbli
jkton14X wedersprekeli
k uit echte gedenkstukken, datdeHeervan Jrkelgeenetienjaren,
-j
maarSlechtsruim éenjaarhetrentmeesterschap bekleed,en reedsinhetbeginvandertienhonderd s'
ieren negentig rekening jedaan heeft,waarbi
jde Hertog hem zelfsnog
ongeveer vierhonderd drie en veertigpond schuldig bleef(2). De Arkelscheoorlog
moet derhalve in eene andere eorzaalt gezochtworden. Xen meent die in den haat
te vinden , welken de Graaf van Ooetervant en de Hoeksche Edelen , die nu weder

aan hetHofden boventoon vnerden,tegen zkxvan Jrkelhatlden opgevat,depijlhi
j
met z0o veel i
jver het vervolgen der medepligtigen aan den moordvan &IzEIO van
Poelgeentenwxtszx Kvsza hatlaangeraden,en wiensaanzien en vermogen zi
jdaarenboven steedsmoesten duchten (3). W elligt heeftvAx ARKEL op hetvoltloen zi
jnetschuldvordering sterk aangedrongen 1 of hetverleenen van nieuwen ontlerslandgewcigertl
en daardoor de verbolgenheid des Hertogsopgewel
kt,vanwelke zi
jnévi
janden gebruikmaakten , om hun oogm erk tebereiken en zich van hem teontdoen. Hoedi
tzi
j,op

lastvan ALBRECHT verklaarde GraafAVILLEM,de heerli
jkhet
lendesHeeren vanJrkelin
Kolland,a1sKaaatreeht,Flht4stolwi
jk en anderen tep behoevedergraaqi
jkheid
verbeurd, en bandehem zelven ten eeuwigen dageuitKolland(17
h. VAN ARKEL was
niet de man ,welke dit ongewrolten konde laten.Xoedig , trotsch , stug en heftigvan

aard,had hijweleerop eigen gezagtegen zi
jnc naburen oorlog gevoerd en zelfszi
jne
m0eder uithetland van Zrkelverdreven,ja'
y zou haar buiten haarvatlerli
jk erfgoed, hetslotPirlepontin bet hertogdom Bar, gehouden hebben,indien zi
jniet
in het gewaad eener melaatsche vrouw binnen den voorburg was geraakt, waarna

zi
jde brug neder- en eenebende kri
jgsvolk eroverliet,welkezichvanhetslotmeester
maakte (5). Steunendeop zjn zwaard,aanzien en rl
jkdom ,Terklaardehi
jterston;den
krjgaanALBRECET,welltezichop hetslotteNiettwbtnrg nabl
jAlkmaar bevond,en
begon tejeli
jken ti
jd de vi
jandell
jkheden. Een aanslag opdesterkegrensxstingOudewater misluktehem ,maarhi
jbemagtigdehetslotte Gieanent
bttrg enverbrandeW erkezldczz&nevenseenige gehtlchten in denAlhlaaeermaard. Hiernakondigdehj00kden

(1)'J.ALEYDISjChfon.Welg. Lib.XXXI.c.60.p.321. MTAGENAAR, D.111.bl.344,wien
:ItIIEILDIJKjD.lV.bl.18,even a1sinhetbescbri
jven van den Frieschen kri
jg,getrouw vnlgt.
(2)v.wux,Naleez.op de Taderl.Sùf.bl.194- 196.
(3)v.wux, Naleez.np de Fcder/.Htàt.b1.197. Yerg.hiervt
mr,bl.303.
(4)J.A tnms,Chron.Bel
g.Lib.XXXI.è.60.p.321.
(5)J.z.txvnls,Cltron.Belg.Lib.XXXI.c.39,p.3055c.52.p.314. Degedft'
dbontinor.
#e Alkelin xzTTnzEl Analect.T.V.p.,238.GollTnoEvEx,.Cht'on.t,.H oll.bl.410.
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Graafvan Ooete'rpant te Que&noz,den oorlog aan. W ILLEM ontving den bode vrien-13
711406
deli
jk en zond hem mett1e schertsende, bi
jtendewnorden terug: llweeswelgemoed,
mi
jn vriend, i
jhebt0nseeneaangename ti
jding gebragt. Uw Heerisnu onze vi
jw
and gewnrden,thansstaathetaan 0ns,wanneerwi
jzi
jn vriend willen worden-''Kort
daarop begaf hi
jzichnaar Ilolland bl
jtlen Hertog. JAx vanâri:lvielmiddelemvi
jl
in den Krimpenerloaard waarhi
jgrooten buitwegvoerde, en versloeg bi
jNieltw*

poort aan de Lek de gordsche en Schoonhovensche poprters,welke met de landza-

ten hem najoegen. Dochweinig dagen latertrokken dc Rottertlammersen Schiedammers in hetLand van Arkel,verwoestten develden en keerden metaanzi
enli
jkenbuit'
terug. Ondcrtusschen had Graaf w lxzsEx de Haarlemmers met de Kennemers, de
LeidenaarsmetdeRi
jnlanders,en de Amstcrdammers met deW atetlandersen Gooilanders ter' hcirvaart beschreven. onder aanvoerfng van HENDRIIt van U czzcxccr,
Burggraaf van Lelden' ,vielen zi
'n hetgebl
:cd van Arkel,belegerden , doch te verJ. i
'

geefs,hetstadje Ilageetezn en kenmerkten hunnen tpgtdoorplunderen en vernielen.
X aar toen zi
j zich reeds gedeelteljk totvertrekken bi
jKlanen hadden ingescheept,
.

werd hunne achterhoede, bestaande uit Haarlemsche en Amsterdamsche paorters, door
t1e Arltelschen overvallen en uit donderbussen begroet, die evenwelweinig schatleaan-

rigtten. De Leidenaar:en Beverwi
jkersstaptenwederaan land,en deaanvallerswertlen op de vlugtgedreven. Eerlang echter vermcesterde vAw ARKEL hetstadjeNzeulcpoorten legtle hetin asclz (1).
Om tlcn weerspannigen leenman le beteugelen ,bragtnu Herlog àtBarcll'r uitZ1
#
J*n0

slateneen grootleger,methulpbenden uitEngeland,Kteel en-van eldersversterkt,
bjeen, waart
oe hi
j op nieuw geldvan de steden moestopnemen (29. Tegen den zin
,

van Bisschop FaEnElxK van slczlidzl/t:ïzzz, trad eolt de regergng der stad Utreehtmet

hem in een verbond,waarbl
j zj beloofde,de Hollandsche Vorsten in den Arkelschen
qorlogop hareeigenekosten (eel
fsgdofzlz?:ende'
p:r&:z')tehelpen. De buiten gemangenen zoutlen onderling verdeeld worden. lndien men R agewteln, E'
veretet'
n pf

Leerdam bemagtigde, moesten deze sterkten geslecht, maar (Ie heerli
jlkheid van
der Leede en Haastreeh,t aan het Stgkltt afgestaan wortlen , indien de Bisschop lilet
zeven Geesteli
jken (Stolen)zi
jn regtvan eigendom bezweren wilde. Gorzneltem en 23 en
ket Land -rczè àrkel zou de Hertog voor zich behouden. Zoo de &'eldtogt zonder 24M'

zOm er-

eenig beslissendge#olgmogtaioopen,zou men opwederzi
jdschekostenentotbescher-maand.
ming der beide stalen,op Stichtschen bodem bi
J'E ver.
gl:zzleene sterkteopwerpen. De 1402

*

(1)J.xtzvols,Chron.Bel
g.Lib.XXXI.c.60,61.p,321. De#.
:crp?.nxxz,b1.317,318.
llxply p.266,267.lt.swox,Iler.Wcfcr.Lib.lX.p.131.

(2)v.xlEAls)charterb.w.Holl.D.111.h1.761,763,769.
Jl
., DEtL. 2.STUK.
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- eschillen , welke in vervolg van tjd tusschen Ilblland en hetStieht mogten nnt406

staan , zouden niet .
door de wapenen, maar naar uitspraak van goede mannen in der

minne verefend worden;doch z0u hetaandestad Utreelttvrj staan haren Bisschop
te nndersteunen,wanneer hi
j het eerstdoorKollandwerd aangevallen,en destatl
Teertien dagen te voren daarvan aan den Hertog of Graaf kennis gaf. De Utrechtsche
burgers zouden voortaan in hetHollandsche gebied op hunne nude tollen v&ren , ter-

wjl de Hertog van aldevoordeelen, welkehem in dertienhonderd vjfen zeventig
waren toegekend , afstand deetl (1).
.

JAx van Arkel had zich daarentegen metvele Duitsche en Geldersche Edelen ver-

bonden. Hi
j droeg zjne heerljkheid àrkelaan den Abtvan Marzè'
nmaard np en
z
i
c
h
m
e
t
ee
ne
wierp
aanzienli
jke magtin Gorineltem. Onmiddelljk werd het beleg
29v.
de stad geslagen
Zemer-voor
Aau (le noordzi
jde, op den Arkelschen di
jk, legerden zicN
ma
14a0n2d.Hertog ALBRECET en GraafwILLEx; Apotv nan Kleefen wALhAvzx van Brederoh
.

met de poorters uit verschillende Hollandsche steden en vele Engelschen bezetten de

aostzi
jde,bj denDalemschen di
jk; de Ptrechtschen lagen aan de noordoostzjde op
eeneplaatsTwk
jùeltiltgûheeten; de Henegnuwers metdeZuid-Hollanderswaren aan
de zuidzi
jde, op den W orkumschen dt
jk en den W eerd gelegerd; en de Zeeuwen
met de Friezen , nevens meer andbre gewapenden sloegen '
zicll,neder aan de west-

zijde,op den Xerwedjk en elders. Dag aan'dag weTden stad en slotuit grpote en
kleine bussen en andere werptuigen hevig beschoten, verscheidene huizen nevens den
grooten torens'ter neder geworpen,envele liedenopdestraten doorpi
jlen en uitbussen
gewond. De belegerden bleten den h legeraars nietsschuldig, welke steeds te vergeefs

de muren bestorwdep.Yeelvuldig en blnedig waren hunneuitvallen.Eensverrasten zij
tle legerplaatsderIeeuwenenFriezen,sloegenhun bt-nahonderdman''af,pnderwelke
verscheideneEdelçn waren ,en keerden metsovnzwlzx èn #Lohlsmcs Bovnelen en andere

gevangenen terug.0peenen anderenti
jdovervielenzi
jmetgell
jkeauiulag de Kleefsche
bendtn,W welke gelegenheidwAthAvEwvanWrdd:rè#:sneuyelde.,E'
x.
ea dappertastA
ten zj vervolgensde Henegouwersen Zuidullollanders aan,doch.werden geslagen en
in verwardetlugtnaardestadteruggejaagd.Twaulf,naar anderen .
twee en hvintigweken,had nu de belegering geduurd,en de Graaf van 0oetervant'middelerwl
jlde
heezljkheid &an SehoonrevoortofSoltoonewoerd.en andere beziuingen.de:Heeren
nan'Wràef'verweest, toen men weerzi
jdsnaarhet'einde'begon te.ver .en. '
Door
tusschenkomstvqn JA> van Sef
g'eren , verkozen Bisschcp'
'van Luik , en,eenige Edelen
en ridtlers werd een verdrag , naar men zegttegen den wil van oosTsavwwm be-

werkt. ARKELmeestbinnen Gorg.
nch,
em Hertog ALlhxcuT en zi
jnebeide znnen,op
*-

(1)v.xIg:I:,Cltat-terb.e.#:11.D,111.b1.76I 769.
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de knieën vergeving vragen en gedogen , dat 'sHertogs vaandel, t0t teeken der over- 1371winning een dag van het slot Jrkel wapperde. Na het volbrengen dezer voorwaarde 14X

trok hetlegerafen werd ontbonden (1).
Het bli
jkt, dat ditvredesverdrag, oflieve.
rdie wapenstilstand, voorden ti
jd van
vierjaren gesloten en doorALBRECHTnevenseenigejteden bezegeld, van zi
jnen kant
of dien zt
ljner onderdanen zeer kwali
jk is gehouden geworden (2). Immers klaagt
de HeervanJrkeloverdekwellingen,welltezi
jneonderzaten tegendevredesvoorwaar4en aan' van de Hollanders moesten verduren , en brengt n0g eenige andere grieven 14v.

ter kennisvan den Hertog,vanwien hi
J'voldoening vardert,dewi
jlhi
j andersoverZ
omermaand.
hem zou ))claghen ende schri
jven, allen Coningen, Vorsten, Heeren.
, Ridderen, 1403
Knegten, stetlen ende allen goeden luyden (3).''Yermoedeli
jk werd deze klagte in
den wind geslagen en gaf dit aanleiding , dat de Hertog en de Heer van lri:f elkander ontzegden ; de Graaf van Oo&tervant althans belooft vier weken la- 6 v.
ter, uit dien hoofde vrede nnch bestand m et vA> ARKSL te sluiten ,dan met gpedvin-H0oilzl.
jnt echter, dateerstnaden dootl desHertogs het
den zz
jns vaders (1). llet schi
.

kri
jmvuur op nieuw ontstoken isgeworden.
AXZBRZCUToverleed na een bewind vanzesen veertigjaren,inden Sccy waarhi
j W16iv.
ngewonnli
jk zi
jnverbli
jfhield,en ook begraven werd (5).Pitzi
jn eerste huweli
jk mqtterm .
xAaoAazrn.
k, dochter 4an LonEw lzw ,Hertog van Bryga in Sileziè', waren driezonen , 1404

WILLEM,Zi
J-n opvolger,ALBRECHT,Hertogin Bez
jeren en zA>,rerkoren Bissckopvan
(1)J.A tE4'ols,Chron.Bel
g.Lib.XXXI.c.62.p.322)323. be Gest.Dominor.& Arkel. p. 230. De rerm.SEKZ, bl.318- 321. VEtoEwzEa, ckron. w.Boll.bl.98,99. Oud.
#1:lJ.Dir. Kron.Dfp.XXYI.c. 56.&.xExp,Besehr.r.Gorinchem. bl. 1* - 153. Sommigep .
sttllen deh legcring van Gorincltem in 1402,antleren in 1403, ea eenigen zelfs in 1K, 1.

Heteerstejurtalisontegenstrt-dlg hctjuw
istc.
(2)v.4lzqls,C'
/lcgferi.m.11011.1).llI,b1.780.
(3)v.MlEsls,Charterh.r.Ilbll.D.111.bl.780,781.
(I)v.Mlzxls,CItarterb.r.Iloll.D.111.bl.781.
(5)overden eterldag van ItBRECnTloopcn debvrigten deroudeschrijver:uiteen. Ziez.zlzyllls
Cgron.Bel
g.Lib.XXXI.c.64.p 323.de oude/1 1/.Div.A,'op. Dir.XXVII.c.5.8. Vetnnzu

Chron. f?. H oll. b1.99. De rerm.BEKZ,bl.321. l1EDA,p.267. HetChron.Magn.Belg.p.

351,geeltLetjaar1403op. Vkx M'
IJXhcertin eenegeli
jtti
jdigeaanteekening gevonden,datdie
dagop den16 vanWintermaand 1404gcvallen is.Bt
jv.ex Aanm.op wwoEwAz:,St.111.bl.69.
W wGzwwla,D.111.b1.352 zegt,en sltoxlllllzx na hem , op wdkgczag is onsonbewust, datwt-

:AxcnTin den ouderdom vanbi
jna zcven en zcstigjaren ovcrleed. Gov'
TneEvzp,c.ltrox.p.Rotl.
bl.415,geerthpm een 74jarigen ouderdoa.
90 +
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1371- Luik,nevensvierdochiersontsproten ; de oudste, KATIIAIISA, huwde metBoràhp,
1406

,

later met w zLtzx , Hertogen van Gelre; zouAwwA met den Koning van Boheme)
M&RGAREET met zAx, Hertog A'an Boargondzè') en xn.
&., o0k wel zouAlwx genoemd ,

met tlen Hertog van Oo&tenrç
jk (1). Bi
j zi
jne tweedegemalin, xAao-taETuA van
éleel, hatl hi
g geene kinderen. Daarentegen liethi
g:verscheidene natuurli
l.kezonen
na,onderanderen wlLtEx,den eerstenHeervan Seltagen,welke heteerstdeZï
gè:
bedi
jkteenin bruikbaarland herschiep(2).Xen prt
jstzi
jncgodsvrucht,maarhetisbep

.

kend,wat men hieronder in de middeleeuwen verstond. Xinzaamheid en regtvaardigheid worden hem toegekend , doch men zoekt te vergeefs naar daden , welke die getuigenis bevestigen , ten 'ware men zwakheid met het eerste, en ongepaste gestreng*
@
.
heid met het tweede woord wilde te kennen geven. ln de eerste Jaren zi
gns bestuurs

was lll
j veeleeropbruisend,hevig, geweldig; en later beurtelings de speelbalvan
gunstelingen en vrouwen,ofvanzjnen zoon,A&elkehem inkri
jgsbekwaamhetlenovertrofen wienhi
jtleswegedeleiding zi
jneroorlogen overliet. Ten deeleuitdeze ocrlogen,tcn deele uitdenberooidenstaatdergeldmiddelen bl
jden aanvang zi
jnsbewinds,
vloeidedie geldbehoeftevoort,doorwelke hl
j steedsgedruktwerd en die hem nood#

zaaltte aan de steden .groote vcrgunningen te verkoopen ,waardoor haar aanzien en
vermogen vermeerderden , hetgeen grooten invloed op de staatsregering gehad heeft,

gell
jk eldersdonr0nsnaderzalontwikkeld worden.
Door den zwaren schuldenlast, welken ALBRECETachterliet,moestzi
jne gemalin,
wildezi
jhaareigendom behoutlen,Tan zl
qnen boedelafstand doen,of,gelt
jk menhet
naarlandsgebruiltnocmde,zien openli
jltmetden voetzlppfdn. Een ti
jtlgenootgeeft
van deze plegtigheid het volgentle verslag. ))Vrou XARGARIETE van Jldr:, llertog

aztsRzcuvs leste.wl
jf, saliger ghedachten, vlztede (tleed afstand van) die erfelike
gaeden van Ilollant aldus. Dair was die Bailiu , entle dieXannen ,ende menm aeckte
dairVierscbair. Als die ghemaectwas,koes die Yrou een Voecht, ende die gheertle
(begeerde)Vonnes:Of dl-e Frp'y h.em clzp aldalr gheeoren Jc#f foteenen F pdclr,
dat #f
J- ltazr r:rczlzlz,ofr#ex m oeltt, ende reeltt mof'
r ltazr v rdk:zl? 't Vonnes

wi
jsde Ja, tot dfer Fzereehazr. Dairnavraechde dieRechter:Of dcfr yement
#et lette? Der Yrouwen Yoechtsprak )-a.ende seide:Datdcïr stontpzf
g'zlFroutro

nan Hollant ete-frharen ghecoren Fpecâd:,endegheerdealdair tevyten (aftestaan), na den Reehtvan Ri
jnlant, aleulke erfelike goeden, al&Sdrfdec# AELsascuv zalgker g/tedccifes, ghelaten Flcd inef,l:s le&ten lfr:,wonder (uitgezonderd)dalr wy aen rdrly/fpcil malr,al&olcMY:,al&'yYi4l,h0e'y dcldoen
(1)Magn.C#r:l.Belg.p.351.
(2)J.zsxvols, Cltron.Belg.ZïJ.XXXI.c.6I.p.323.Lib.XKXII.c.% .p.310
..

19l
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eoude v ff' reeht. Die Rechter vermaende 'sYonnes. 't Vonneswysde: D at zy at-1371dalr staen z'pl
zp zn gheleenden eleederen, d2e Jaïr nzet en ::,lpn#:s , ende :l0:ê 1406

(ontbloot)van alrehaven,#f':van s:z'fpgA Azssltzcllvgheeomen ocfr,endegaen
rpfr d2eJlr:wt(uit), endev noudeltehben een Jcl- zn #ï4 hant, ende œpvde
dat ln6c/l gnerpen, ezlo vyten, ende rdrlyezl ltair aldazr (zich aldaarTerltlaren
afte zien van)m2tAcfrwgltecoren Fp:c/tl'ltant, atlegoeden,d2e#ez-f/:c# AxLBRECUTzn wizlezllenten &::lzet,nonder dcfrey an nerlyftoehtocïr,endecll- ,
zn&eult:n#ewtœoult. So tlede die Vrouwe. Dair tenden (ten laatste)gheerdehair
Voechteen Vonnes:Of.hy,c& een Fp:câ,van der Frpyo- , d2egoeden g'
:ryf'
had,al&recArgvae. 'tVonneswi
jsde:Ja. W antdatlichaem van denEtlelen Prins
wasgebairt(0p de baar gezet),endegebrochtvai: der dnren van der zalen, ende
sytratvoertwterzalen,ende dedeso voirs.is (1).
De Hertogin-weduwealzoo in geleendekleederen voordeli
jkbaarhaarsechtgenoots
tredende met een halm in dehand,welken zj wegwierp9verklaarde openljk zi
jnen
Vedelniette aanYaarden,en afstand te doen fan alde goederenjWelke lli
jhad nagelaten, uitgezonderd die,wel
keaan haarverll
jftogtwaren. Deze vernederendeplegtigheid had zi
chvroegernak de wcduwe van Graaf wzlzLzx IY getroost(2). En in
N

(1)DePolitiekeAcgerïlg,Regten enz.ïs de&tad Wrïel,in v.ztKzxzoësBench.rc'lden
Briel,enz.D.1.bl.310,311.

(2)Wlttxxs, Codex Dz/l/zacffcv,
v,OP z.n:xtzRK's Brah.Teedf.bl.834. 0m dermerkwaardigheid wille,vindeditstuk ternadere opheldering van het bovenstaande, hier eene Plaats.
ksolllEs man IFike, scoutete in die l'
Iaghe in Nort-H otlant,ende die rem einescepene in den
Ilaglte vornoemt, verclaren datsidaer over,bi, ende mede geroepen waren in proprcn persone
ende tegenwoordich,daer eneedeleen hoghevrouwezEuzxwz ran Brabant,gravinne vau Hiene.
gpuwe?z,van H ollantende van Zeelantutegaende quam ,uterderwoninghe van dcrIlaghe,die
relegen isin slort-llollant,ende buten der Ptrechtsepoerte ende den begripcvan der selver woninghe, na der kennisse van hoerslielshcren endemansdootm ttExs'
,lsgraven van Rienegoufres,van Ilollantende van Zeelant,daer Godtdie siele aI'hebbemoet,ende toendellaerselven
laergecleedtendeombehanghen metalle vremdcrcledercn,haergeleentvananderepersonen,ende
betughede daermetgoedewittachtigen oerconden,dicdaerop swoeren,diegeheetensi
jn zEcnrz,
cptvxs ridders wi
ji' KITRIwE, wilesxovEw wi
jf,Axwz,iwwswijfvan ?A.lp?
à)endeXATI
tIXE,zzxs
wi
jfranSanten,datsiin geenderhande dinge in aertrikedoerhaer,noclzaenhorenliveenhadde, die toebehoren mochte den boedelvan der graclscip van Nort.Rollantvoers.,noch van eneghenen anderen, also dat daereen vonnisop ghinc tcr selver stede endeterselveruren , dat si
datvolcomelicgeproelthgddcn,endedatsiute ghegaen ware, a1s sisculdicN was utete gane na der
rechter ouder costume van den lande van Nort-H ollant, om te besittene hare duarie, ende verteech

(deedarstand)aldaarmetmnndeendemethandcalledesboedelsendealleden haven,dieden bcedel
voreseittoebeheren iochten,cnt
lebegeergedaermededaimen haer gehulpkh ware,lleir duaric $:
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1371- het zelfde jaar a1sMARGAREET van Klee
f,deed nok deHertogin-wedum'e van vltlps
1406

van Bourgondzê, schoonvader desGraven van Ooetervantfafstand 'van haars man: nalatenschap , haren gordel afdoende en dien nevens hare beurs en sleutels op de dood-

kistleggende (1).
Bedood van AtvREcnv maaktegeene verandering inhetstaatsbestuur.Zi
jnnpvolgèr
had reedsverscheidenejaren deelaAn hetbewind gehad,endoordaden en wapenfeiten
1405 zich gunstig ohderscheiden.Zondz
er tegenkanting werdxdgp 001(AVIII
LEMVl in de steden

gehuldigd,wierhabdvestenen voorregten bi
jtevensbekrachtigdq,ofvermeertlerde(2).
Ondertusschen woedde de lweespalttusschen de.Hoekschen çn Ka:
bçljaatlwwheq.
voort,
wierwederontbranding ongetwi
jfeld uithetbegunstigen derHpekschen;'sindstlqtervgr
komstdesGraven van Oo&tervantuitFrankrl
jk,wasontsproten. Reedsindelaatàte
levensjareu van ALBRECUT,had deze burgertwistt0tbloedige tooneelen aanleiping gegefen. In veertienhonderd twee wag zAx van W rk:l, schout te D brdreoht',door een
derstadsRaden van hetleven beroofd geworden,waaruitgrooteverbitteringontstAan $5as(
#),
'
.

Om dien ti
jdhadinsgeli
jkseenegropteopschuddinginHaarlem plaatsgehad(4);enin
hetvolgendejaarwaren aldaarbl
jeenen geweldigen volksoploop verscheidene aanzienli
jkeliedenvermnnrd,endriehonderd poortersuitde stad gejaagd en gebannengeworden. O0k wasbi
jdiegelegenheid hetslotte Ileemwtedeaangetastenonderden voet
ehaald. ln Jmaterdam had bi
j een gell
jk oproer,dePriesterwILLEM Bruznezoon
het leven verloren , en drie voornam e burgers,welke zich aan datfeit hadtlen schult
lig gemaakt, waren elders op 'sGraven last onthalsd geworden , en hunnen vrienden

deljken te huisgezonden (5). Te belftwaren zesen dertig voorname burgers,in
gecrighene, geli
jc datsi hoir bewi
jst is, endedie letteren sprekcn?dieropgelnaecktsi
jn,ende
des ware hocr ghesciet die'ghene diedper tegenwordich waren, endelnveden haertehclpen na

hore macht. Ghegeven in 'tjaeronsHeren MCCGXLV,desvridaerhsnaSinteLucasdaghe,,op
den een en twintichsten dach dermaentOctober,omtrentmiddagh.

(1)MpxsTAxtE:jc
.plrop.T.1.Ell.XYlIl.Fo.17.Ed.Paris,1595: nLaDucheesenaovnxn :.
lèmm e renonça à 4% bieasmeubles pburla doubtequ'ellenetrouuasttrop gransdebtes;en m eG
taat sur sa representatioa, sa ceinture auec sabourse etlesclefs,comme ilestdeAnustume;et
dt ce demandainstrumenta un Notaire publique,quiestoitlà present.''

(2)f.xngls, csarterb. r.noll.D.tv.bl.2- 12. z.ztvvnls,chron.Bek.zo.xxxtl.
e.1.p.324.

(3)WzGEx&lR,D.111.bl.307.
(j)v.mnls,.
ckqrterb.r.Hoa.D.111.bI.775.
(5).J..ktxvm!:,clttos.Wal
g.Lib.KK'I1-e.04.p.3M.,
W A*z:u:,b.111.bI.3O . #ezee'
.
4.Ahdt. si.1.D. Il.b1.138. Deztfeîten wordeà op tekfnin: tkx
e Xàk'l
jaauwschea,gedd;;

f/''X'
szK.zv'
mz.e'/vw-y/w
2~J~~~
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eenebewegingvan diesoortom hetleven gebragt (1). Hertog'vxkLxx',tôtGraafge-1371huldigd traçhtte de gemoederen te bedaren, en wel
verre van thans de.Hoekschen 1406
,
.

.

boven de Kabeljaauwschen te begunstigen en hen ter stadsregeving in te dringen,
waarvan men hem heschuldigd heeft(2),bljktveeleer.dat,hj beideçregten en belangenonderschraagde.Althansbi
jdejaarli
jkscheverandering derregeringteDordrecht, 1406
welke grootentleels uit Kabeljaauwychgezinden bestond, liethi
j uitvoofzigtigheid of
ten bli
jltezi
jneronparti
jdigheid,dezelfdepersonen'
aanbli
jven. Doch dit'wasden Kabeljaauwschen niet genoeg;,
zi
J-haaktep naar hetalleenbewind,.en poogden in de stad
#

allesnaar hunnen wilteschikken. De gem eente,meest Hoekschgezind ,geraakte hier-

door in beweging. Om haarin.toom t'
e houd'
en, dreefde K'
abeljaauwsche aauhang in
tlen Raad door,datbinnen de'
stad eène sterkteofholwerk ojgeworpen en.met:bussen,
kruid en eene genoegzame bezetting
' voorzien werd. De verbittering over.zulk een
(lwangmiddelvan eene stedeli
jke overheid.tegen hare burgers, steeg ten top ;.toen.op
den vierden van Louù'
m aand veertienhonderd.zeven eene bi
jeengeyloeide mehigte met

een zwerm pi
jlen uit het bolWerk begroet werd. Aanstonds werd.tle sterkte b*e.

.

slormd en na veel bloedstorting inyenomen. De,r màngen. Kabelpauwsch'
e opper-

hoofden,diewaarschi
jnli
jk ia riups rès,,
''
der Z6cid,denrB
'.aljaw en ,
zAx '
scsoownocv,
tlen.moordynaar van,deh..
'schout ,VAx'
'ARKZLj,.den.
rbntm ets
'ter.#an .zwidqk
. olland ,
&.
7
'ù , werdeni'
.
tel,naauwarnood , door
met twee burgemeesters.
en,'vier schépenen bestoùde
tusschenlkomst der Hoeksche.ezregenten.,.
vaan.'de.woede..des.volkis'
'
.-x urokken en.nqar
'
&'K eeren œl/fe,.of deF,s.tadsgevangeni
s gblpjd..Z#ien'dage'n later,verbond.2n.zich de
vcornaamste.ingex. trnen-.van D ordkcltt,;d'nderliùg'de.
'-lasten:en 'nad- lbn,voor hen
uit.dat nproer,vooztge'qproten of..nog....
te,.'
kerwachto -, elk m ar'.wi
J-n'
'.ve.
hx gen te
,

,

helpen:lagen ç(3).
' Aan eenig.
e KaG'ljaalùvxhen werd ..virvegens!.mnddr zekere

waarmedewi
jonsvercenigen)ofschoonnochdekroni
jkscbrl
jvervza tEvoEx,nochdegedenkstakken
dz
erdagendituitdrukkeli
jkmelden.Trouwen: in reen staaatssok.vöör.14.
28 woMen.de.namen,van
Hoekschen en Kabel
jaauwschengevonden.Hiervoor,b1.178. Tegen degetuigenis.
van z.Atxypxs
in1.c.,meentwzuxzzhenzi
j,welkehem ,zooalsmtozRoxzx)v!olgen,datdezeberoeringen in1405
zi
jn.voorgevallen.m ardezeeehteé'n6g
.bi
j.
het.,leven
van-CAul
tcuTplaafs'vondenjvervaltd:'xde4
e
X
.

.

w

.

*

neing.
van wzGzNzzx',D..lIl. '
blkK 6)> die.
van-subep- ','Dk'1?..b1.1% .

(1)I'
IZEXSKZRK,Bat.Wrecd.bl.211.Pitg.v.1729.
@
(2)WAGEXAZR, D. lII,b1.366. pztpyyplzx,DeIV.$1.1
28. Thvxaa, Fcdel'l..#ùf. rck.
,

D.lI.b1.37.

(3),.
Zie het vvrdrag van.d,en 11 vaa Lopwmgand 14œ/Tjbll
's.wtstsx.ckartqrn.w RVIl.
.

D.IV.bl.45.
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1317- voorwaarden , vergifenis geschonken (11
jlt
6- Ondertusschen had zich een nieuw stedell
1406 j) jud
echter, dat dit weder ontbonden wertl en de bur-

eW geyestigd (a). Hetschi
jnt
gerscàapbegreep zichzelveteregeren,weshalvede aanzienljkstepporlers dagell
jkste
rade kwamen (>). Hertog wxxzlœxtoondezichgebelgf
l,tlatmen geweldtegen zi
jne
ambtenaren gebruikt had. De stad bood voorwaarden t0t verzoening aan, welke na

veelpnllerhandelen getrofen werd. Het aanstellen van een nieuw stedeli
jk bestuur,
het banncn van twaalf Kabeljaauwschen ten eeuwigen dage uitZuid-llolland,de
eed van hen gevorderd,datzi
jzich ooitnoch op de stad,noch op een derpoorters,
om hetA'oorgevallenezouden wreken,en de verzoening van ruim vi
jftig anderen van
dien aanhang met denieuwe schepenen , herstelden de rustteD ordreeht, maarmaakten geen einde aan tle verbittering. lmmers werd de nieuw aangestelde schout, w ltwEx van Brakel, korl daarna door zAxoB van K lturre, een der uitgebannenen , 0ndanksden af
gelegtlen eed,buiten Rotterdam omgebragt(1).
PTRECUT. OvlRlzssss. DaExTnE.'
. N et minder tlan Eolland , wertl lzet Stzcht in
dit ti
jt
lperk tloor binnenlandsche twisten en buitenlandsche oorlogen gekweld. JA>
*

Ta%

K ernenburg had het bisdom in eenen beklagenswaardigen toestantlachtergela-

ten,en meerdan ooiteenen schrandcren,ri
jk begaafden,ltrachtvollen Kerkvnogdop
tlen Utrechlschen zetelnpotlzakeljk gemaakt(5).Erheerschte wedergrooteverdeeldllei4 onder de Kanoniken. Dadeli
jk na 'sBisschopsoverli
jden,benoemde het90mkapittel dcn Domproost zwzoER v'
rEalzoo tot stedebouder (vicaris)<an hetStieltt,
hetgeen echtcr bi
j de vier overige Kapittels zooveeltegenstand ontmoette,datde
aanstelling moest ingetrnkken worden. Nu werd GrzsBaEcuT Kox , Kanonik van de

Domkerk,totgeesteli
jk,en zwEoEh van Gcczse:âtotwereldli
jkstedehouderbenoemtl.
Xaar 'sanderdaags werd dit alles door de vier Kapittels vcrnietigd, voorwendende

dat vrees hcn gedwongen had, hunne stemmen bj die des Domkapittels voegen (6). Op den dag, bepaald t0t hetkiezen eensnieuwen Bisschops, stegen (Ie
(1)v.xlzRls9Charterb.r.Iloll.D.1$7.b1.47.
(2)Ditbljktuithetgedenkstuk bi
jv.Mlzlys,chartet'
b.r.Iloll.D.lV.b1.47.
(3)Bztzy, Beschr. r.Dordr.b1.283,waar men vindtopgeteekend:))van den 22 Apriltot.

ten 25 September 1407, stond die Stede zonder Scout ende Scepenqn ,.en werde Bericht door

den Burgermeksters,en de GuedeZv#ez
l,dieerbijgevoechtwaren,van derStedewegen,dagelicx te R ade te com en.

(4)v.xlzRls Charterb.r.H011.D.lV.bl.76-79,81,&3,85,86,99,101,130,131.
(5)Ziehiervoor,bl.205.
(6)v.Itllzw, op Bat.llcrc,D.lI.bl.373. op w'elk gezag v.vnIJ,dit verhaalt,is 0nsniet
ebleken.
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oneenigheden z0a hoog, dat een grpot gedeelte der Kanoniken,.uit vrees voor levens-13711406
gevaar, naar D eventer vlugtte en in verecniging methetKapittelaldaar, indekerk van

sT. LEsrllrs den Domproost zwEozR vl'Eltlzoo, die geenekuiperi
jen gespaard had, 9v.
om de keuze op zich te vestigen,
oim.
den mt
jterppdroeg (1). Xen heeftreedsdezenll1ou1
man van geene gunstige zjdeleeren kennen (2). Hj wordtdaarenbpven a1songeletterd,onbeschaafd vanzeden,en in degnzsdienstleeren kerkeljketuchtgeheelonbedreven ,afgeschilderd (3).Zelfsbeweertmen,2athj nnch lezen,noch zingen konde,
om de kerkdienstwaarte nemen (
é). Ofschoon ditongetwijfeldnverdrevenis, dewll
men volslagen gebrek aan deze eerste kuntligheden in eenen Geesteli
jkevan zl
jnen
rangnietvooronlerstellen kan,blj
lktevenwelduideljk,datzî
jnehoedanigheden hem
vporbetbckleeden derbisschoppeli
jkewaardigheidgeheelongeschiktmaakten (5).De
achtergebleven Kanoniken te Utreeltt, welke zich reeds vrpeger vopr Aaxovo van
K oorn , Kanonik te Keulen , verklaard hadden,vernieuwden denzelfden dag, op welken zw zoEa v'
rEhroo te D eventer benoemd werd ,hunne keuze en znnden daarvan

berigtaanPausGnslohlcsXI(62. Aaxouo van ffpprx,ontsproten uithetaanzienli
jkadelljltgeslachtvandiennaam )vereenigde meteene schoonegedaante,uitstekende
gaven van hoofd en hart, die echter door hoogmoed en bemoeizuchtontluisterd wcr-

den;00k sclzroomtlehi
j niet den herderslafvporhetzwaardteverwisselen,wanneer
zl
jn belang het vorderde (7). Hi
j bevond zich op dien ti
jdjuistteRome,waarhi
j
over het Utrechtsche aartsdiakenschap een pleitgeding tegen zw znsh uTEhsoo vnertle.

Zi
jne verkiezing werd doorden Pausgoedgekeurd,en hl
j teRometntBisschop4'gu
ntrecht gewt
jd. Onmi&lelli
jk reisdehl
jùaarhetStiehtenwerd in zi
jnezetelplaats,
onderhetvreugdegejuich desvolksingehaald. Vervolgensin hetbisschoppeli
jkgewaad 28. v.
J' den gewanen eed afen aanvaardde metveclBerfstnaar de A crïl-kerk geleid , legde hi
maand.

plegtigheid zjne hoogebediening (8).
(1)G.L.z wzvEnzxin Jppendicead :vxàx,p.123. J.*tu-nls, Clttnon. Welg. Lib. XïXI.
c.20.p.294. Brcnxtlrscd sEozx, p.258 (a). Magn.Chron.Belg.p.347. l1,zRvxzsl #e4
,

Trczldïdc/.p.138.

(2)Zie lziervoor,b1.198,202,203.
(3)lhoz,p.257.
(4)De Term.suz,b1.266.
(5)v.Ruux,aant.op Bat.Sacra,D.ll.b1.373.
(6)Magn.Cltron.Belg.pag.347,348. 0.t.x wAultEx inâppendicead ssKzx,p.123.
(7)1'
IxnA,p.257. BncllEl-lrsad eundem ,p.258 (1
:).
(8)J,ztEvnls,6'
âr:9?.Bel
g.f0-i.XXXI.c.20.p.291. j'lagn. c/lrps.Belg.p.348.
lI.9EEL. 2 STrx.

j1
.
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1371-- Terstond maakte de nieuwe Kerkvoogd hetzich t0t pligt,het Stg-cht uit 2en ver1406

warden staat,in welken hetgezonken wad,np te hefen en de gcederen tloorzjnen
voorzaat verpand, onder het bisschoppeli
jk bewind terug tebrengen (1). T0tborg

voor de xhuld , welke uithetgevangen nemen #an zAN van K ernenhurg was ontspro-

len'(2),nam hi
jZwEDER Tan Gll.
#i:eâ,tweeden zoon desHeeren van Jhnwt4de,en
schonk hem 'uitdienhoofde, onderzekerebepalingen,hetslotFreeland (3). Spoetlig waren de geldmiddelen in zulk eenen gunstigen staat gebragt, dat de Bisschop de

Hertogin-weduwevanKlee
f,xxcn'
rElzpvanGelre,inhareaansprakenophetbewind van
Gelre met natlruk tegen w lttEM van Gylïâ konde ontlersteunen, en hem de steden

jfen twintig duizend oude
Elburg ,ffcrd:rYj'k en Ilattem tot onderpand van vi
schiltlen doorhaarwerdenafgestaan(1).Xeerdan
'dezekri
jg,well
tetegunste4an wllaLBx
1372-van (;?
xlïk eindigtle,bragtdeoorlogmetdeHollantlersbetrekkeli
jkFreelandhetStzcltt
1375 voordeelaan, dewijl dit slot onder hetbisschoppcll
jltbewindterugkeerde (5). Men
meent, dat de stad Utreeht de gelden daarop door vAx OAASBEEK voorgeschoten ,

naderhand grootentleelsvoldaanheeft; zi
jstelde althansin hetvervolg, metgoedvintlen van den Bisschop,aldaardenslotvoogd aan (62.
1375 Naauweli
jks wasde Hollandschekri
jg geëindigd,toen Aaxovb van So/rêlzich getlrongen zag,de wapenentegen nERBERN van Putten ,eenen weerspannigen Stichtschen

leenman, op te vatten. Deze stamde afuiteen hoogadelli
jk geslachten hield zi
jn
verbli
jf op de voorvaderli
jltehofstad O'
ud-patten,tusschen Elburg en Oogterwoldo
ïelegen,een uitgestreltteigen goed,waarhi
jaldehooge heerljkeregtenuitoefentle.
Bovent
lienwashi
jinhetbezitvan hetsterlte slotPattdzl.
vfdïzltusschen Oldehroeken
W eeop, aan hetwelk aanzienli
jkeregten verbonden waren en datden geheelen omtrei'beheerscble. Vertrouwentle op zi
jne magt, trotsch op zi
jn vermogen en bedwelmd door weelde,kentlen zjn moedwilen brooddronkenheid geene grenzen. Hi
j
uoemde zich ((Gods mrfdzld en cll:zzlczl' vi
jand,))en ))wist,'' naardegetuigenis
eens outlen schri
jvers,llvan dartelheidnietwatte doen.'' Kampen,f/cr#:rmj'k en
E lburg werden door zi
jne geweldenari
jen dikwi
jls tot weerwraak gesard, waardoor
*

die geheele landstreek een tooneel van verwoesting opleverde. Be tienden van

(1)SrFyRlnrs'uRrsin Jppendicead szKzx,p.145.
(2)Ziehiervoor,bl.263.
(3)J.A tzvnxs,Chron.Bel
g.Zï:.XXXI.c.20.p.294. Verg.lliervoor,bl.295.
(4)NIJHOFF,Gedenkw.v,,fde Gedci.t.Gelderl.D.111.bl.IV-XXYIII.
(5)Ziehiervoer,bl.295-2W .
(6)KQK,Faderl./F4@?Wen:.D.X
'XI,bl.34.
.

A
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Kamperveen, wellte hi
j van den Utrechtschen Bisschop in leen hield , liethi
jniet13
14
70
16
slechts met de uiterste gestrengheidinvorderen,maarhi
jkweldedaarenboven de ingezetenen,onderdanen van hetStlcht, door allerleiknevelari
jen en onregtvaardighetlen.
Bisschop Aaxovo weigerde deswege in dertienhonderd drie en zeventig den overmoe-

pigen Ridder,wellkezich te Zwolbi
jhem vervoegd had,deverzochte bevestiging in
tlit leen , zonder voorafgaande voldoening voor de aangedane beleedigi% en de toegebragte nadeelen. HERBERX van Putten wiltle hierin nietbewilligen,maar trachttc

door tusschenspraak van twee schepenen van Kampen,wellke zichjuist te Zmolbevontlen, zi
jnen leenheer tebewegen, dezaak aan debeslissingdersteden Deventer,
Kampen en Zwol te ontlerwerpen. De Kerkvoogtlechterbleefop onvoorwaardeli
jke
vnldoening zo0 sterlk aantlringen , dat HERBERw in woede opstoof en hevig verbolgen de

stadverliet. Thanswashi
jslechtsbedacht,om zi
jnewraak op den Bisschoptekoelen.
Hi
jpoogde metdestad Kampen,die zich gekrenlttgevoelde,datAaxouovan Sbpra
de voorgeslagene bemiddeling harer schepenen verworpen had , een verbond tegen dien

Kerlkvoogdtetrefl'
en,ditaandringendedoordeverzekering,dathi
jzl
jneslotendenGraaf
van Ilolland opgetlragen en onderdiensbescherming gesteld had. Hierin slaagde hi
j
in zo0 verre, dat men wederzjdsbeloofde,elkande/nietonverwachtsofongewaarschuwd met de wapenen aan te vallen. H0e weinig zulk een verdrag ooltbeteeltende,

meende HzRBEaxechterzich aan dezjdevan Kampengenoegzaam verzekerd teheblàen en hervatte, zonder zich om deleenplïgten tebekommeren, zi
jne vorige geweldenari
jen in denabuurschap en in hetbi
jzondertegen debewoners van.Kamperreen. Het gebeurde eensbi
j dergeli
jke gelegenheid,datdelanggetergdeKamperveners, na eene bloedige schermutseling,negen zi
jnermannen nedervelden. Hierover
1en uiterstp verbitterd, zontl hl
j dadeljk klaagbrieven aan de naburige Heeren en
stetlen, hunne hulp inroepentle tegen de Kampenaars, welkehi
1j, ondankshunne
legenverzekering, voor de aanleggers hield en die daardoor het aangegane verdrag
geschonden hadden. Xeer dan vi
jftig Heeren en Edelen,bl
jna allereedsmetden

Hertog van Gulik tegen denBisschopin dewapenen,scbaarden zich aanzi
jne zi
jde
en zonden aan de stad Kampen ontzegbrieven, welke ongeveer (lusluidden. ))Gi
j
Schepenen en Raden van Kampen zultweten, datgi
jvi
janden van den edelen Ridder IIERBERX van Putten geworden zi
jt, uitzake derKampervenerswier Heeren en
Om
het
o
n
r
e
g
t
d
an dat gi
j HeerIIERBERX hebtaangedaan,wilBeschermers gi
jzi
jt.
ol
z
s
sz
a'
r
van
Bronkl
t
ore
t
,
Lonzw
l
z
K
van
A ïp/?drz'
cAeg/l, IIENDRIK van S plenwi
j
m oet, Heer van Salm ander, Ridders;ARworp vanBoemeït, W ILLEM van Steenhergen,
MrxLxzzx van Baer, HENDRIK van S lz/lne; , J&> MOLHELLER , WOUTKIt van D annen ,
zAx de Drf
@jrer, OIRK Avzvvzsostz en nzwnalK vozozL, Knapen, u toonen , dat de

Heer van Patten 0nslieveris,dan gi
j en uwe geheele burgeri
jhetzi
jt,en datwi
j
onze eer tegen u manneli
g'k willen verdedigen en beschermen.'' Terstond vielen zç
-'
41 +
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1371- de burgers van Kampen en de onderdanen van hetStzeâtvt
jandig aan,en veront1406 rustten uit het slot P uttennteln doer gedurige strooptogten de omliggende land-

streelt(1).
Ondertusschen had Kampen zl
jne bondgenooten, de steden Deventer en Zmol,
zelfs de stad Luhek als hoofd der Hanze, van de toedragt der zaken kennis gegeven

en hetwederregteli
jk gedrag van HERBERX opengelegd. Hi
j en zi
jne broedersBIRK en
pgtoaox van Putten werdenbi
jklokgelui voorvredebrekers en rustverstoordersverklaard, hun het regtsgebied der stad verboden en hunnen helpers ontzegbrieven toegezonden. Sommige van deze laatsten verzoenden zich later met de stad Kampen

enbeloofden inden kri
jg de onzjdigheid tebewaren. DeBisschopvanUtreeltt,evenzeertloor.den woelzieken UERBERX getergd en uitgedaagd , schoot de wapenen aan en

begafzich naarKampen,waarhj metdenRaad overeenkwam ,hetslotPattenatekn

tebelegeren en na de veroverinj totop den gron: te slechten. Hi
jz0u voortsbewerken , datKamperveen weder aan de regte hand kwam , en geen vrede nf verdragmet

UERBERX sluiten, zonder toestemming tlerburgersvan Kampen, wier belangen hi
j
15v.alsde zi
jne z0u behartigen. In gevolge dezer'pvereenkomst werd door de KampeZomer-naars, onder het bevel van twee raatlsleden , het beleg voor het slotgeslagen en
maand.

1375 spoedig met het beuken der muren door de stormbokken en hetwerpen vân ontzagge-

ljk groote steenen,een aanvang gemaakt. HERBERXbestuurde zelf de verdediging
en bood dappercn tegenstand. Zi
jnebondgenooten rukten inmiddelsaan,om hem te
ontzetten , doch werden door twee honderd ruiters en even zqo veel voetknechten,
welke de Bisschop van Utreeht ten behoeve der belegeraars had afgezonden , teruggeslagen en in teugel gehouden. Hoewel van alle hoop op ontzet beropfd en ontlanks
de verwoestingen , welke de stormtuigen aanrigtten ,hieltl UERBERS zes weken mnedig

stantl,toen hl
j,door gebrek aan levensmiddelen toLhetuiterste gebragt,genoodzaakt
was zich over te geven. Hl
j werd geketend naarKampen gevoerd,en slootdaar
15v.met den Bisschop en den Raad dierstadeen verdrag, waarbj hem genade en even
O
ogst-alsde overige gevangenen wederzjds,de vri
jheid geKhonken werd;daarentegenmoest
ltlaa14(l.
hj gedoogen,dat,Puttenetein metden grond geli
l
.k gemaaktwerd,enzichverbinden,
noch op daterf, nochergensop eenmi
jlafstandsvan Kampen ooiteenigeschansof
sterkte aan teleggen (2). Tweejaren laterhersteldeBisschop ARwOcO van Spprzlde
--

--

-

.

(1)PayTzxrs, #C'
dl. Geln Lih.VllI. p. 302,303,304,305. StIcnTE;1l0RsT,Geld.Gedc/l.
B. Yll1. bl. 156, 157. NIJHOFF, Gedenkm.lïfde Jc4ci.p.Geldevl.D.111.bl.XXI- XXIII.

Orerj
t,
:d.Alm.voor1838)bl.104- 110.
(2)J.Atzvnls, Cltron. Belg.Zï:.XXXI.c.27,p.300. llzoz,p.258. SrFrRlorsI'
ETRITS
in Wzpezl#ïce ad :Exzx, p. 115. PosTkwrs, Rist. Gelr. *ï:.57111.p.307. StlcnTsynoxsT,
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Kampenaars en Kamperveners in hetbezit hunnerlanzen , welke nER:Ea> met geweld 1371--

zich had toegeëigend (1). De trotsche Ridderoverleefdeslechtsweinigejaren op het
iot Oud-putten zi
jne vernedering. Ht
jlieteeneeenige dochterna,welkemeteen
harer hofknapen, pxLohox bs vos, van Steenmk
jk of Follenltove oorspronkeli
jlt,
huwde, waardoor de aanzienli
jltegoederenvan Putten aan hetgeslachtderOE vossEx gekomen zi
jn (2).

1406

Na het bedwingen des Heeren van Putten ,moes
t Bisschop Ahxoro tegen een an#
deren onrustigen Etlelman , spxzxwr
rxh van Loenernloot, diehetStzchtdoorzi
jnestroop- 1378
togten gedurig kwelde,hetzwaard opvatten. Ondersteund door de Heeren van Gaaa-

ieek, van Jheoude,van Fzanen en veleandere Riddersen knapen,bragthi
jhem
t0t onderwerping en veroverde zi
jn slot(3). Ondertusschen was door den dootl van
aAs van Jrkel,de Luiksche bisschopszctelledig geworden (é).PausvaBAwrsVIbenoemde Ahxovo van S p/rn t0t opvolger en stelde vsoRzs nan Y ez
delïciprel , BisKhpp van M unnter en vroeger Kanonik van Keulen , t0t Bisschop van Utrecht aan.

Doch ARwoco wenschte bj den Luikschen, 00k in hetbezitvan den Vtrechtschen
stoeltebll
jven,temeer,dewl
qlhetkapittelvan Zuzk,zvsTAculrsvan Rupefortt0t
Bissciop gekozen had,enhem alzoowelligtdie zetelontgaankpnde Hi
jbezette a1thansde sloten cn vestingen van hetStznlttmetkri
jgsvolk;en toen zi
jnevreesverdwenen was,vildehi
jevenwelaan Flznhxs'
tlclW evelickovenhctStichtnietinruimen,
dan ondervoorwaarde,dathi
jn0g één jaardeinkomstcn daarvan zoude treklten. De
.

Heeren van W lcplzd:,van F zanen en andere Stichtsche Edelen spanden m et hem zam en en weigerden den nieuwen Bisschop te erkennen , wien het eerq na verloop 7v.
van een jaar gelukte tloor hulp derHeerenvan Jrkelen van Ilaeelatein,zich inmSlaaagt
nd
zi
jnen zeteltevestigen (5). Hetkomtonsnietonwaarschi
jnli
jk voor,datde Gunter- 1379

Geld. Gesch.11.VllI.b1.158. Nlzner:, Gedenkm.lï/de &c&c#.r.Gelderl.1).111. b1.XXIlI,

XïlV.Orert
jàs.W/Azl.voor 1838,b1.110 113.
(1)Oreri
jsselsclteAlm.voor 1838,bl.113.
(2)PolTz.
xrs,Hist. Gelr. Zïâ.YIlI.p.307. Stzcrvzuclts:,Gcld.Je,c/l.B.YIII.bl.158.
v.sn xx, lnl.tot de S faf. n. Gelderl.D.IV. bl. 193.

(3)J. A tEvols, Cltron.#:J
g.Lib.XXXI.c.30.p.301. 1'
I:o,
k,p.258 etIl
ccvEtlvsadh.1.
p.259. 6'
.t.z.M'
wvEltEx in zJypcwdïce cd BzKzx,p.125.

(4)Ziehierveor,b1.262.
(5)J.A z-uols, cltron.Belg.Lib.XXXI.c.32.p.30'2. llagn.Cht'
on.Wel-j'.p.319- 351.
f;.t.z wzvEaEx etstlœâlprs uTltrs in Jppendice ad :EKAX,p.125,126)146.11EOA,p.258,259.
Anxato nx :EVERIERX: noem tdezen Bisschop: FtoRxws wxvzuxcKnor. Chron.Jfppc4ferfcpt
çc ia
xàl'
rll,
txrs,Znqkct.T.V.p.52.
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1371- lingen zich tegen hem verklaard hadden en om deze redcn knrtdaarop metvrouwen
1406

21v.en lkinderen uitdestad Utreelttverdreven werden (1).
Lente- Aanstonds bepaalde '
Bisschop FLORI: Zl
J
*@no zorgen tothet herstel der geldmiddelen ,
m aand.
1380 welke ARNOUD van S pprs door de Geldersche en Hollandsche oprlogen en het wille-

keurig innen van een jaarinkomstenvandenstaat,wederom ineenenverwardentoestand
gebragthad. Spoedig zag dan o0k het Stzeht zich van den schuldenlast ontheven , en

wedergrootendeelsinhetbezitderverpandeslotenenambachten (2).Nietminderbei
jverde hjzich,om dewoelzielkeEdelenendeadelljkerlovers,welkehetbisdom intlienti
jd
geweldig teisterden , aan het gezag der wetten te onderwerpen. De UtrechtscheKerk-

voogden haddensindsBisschop zAx vanDïdzl,zichdeoppervoogdi
joverdevrl
jegoederen derabdjEsaen,welkein Salland gelegen waren,aangematigd en deregtender
abdisaanmerkell
jk ingekort. Dithad aanleiding gegeven tothetvoeren van eentwistv
geding tusschen Aaxovo van S/przlen de abdis, welke in het volle genot harerregten wilde hersteld worden. Ofschoon de Paus, aan wiens beslissing het geschilwerd
onderwor'
pen , ter gunste van de abdù uitspraak deed , weigerde evenwel de Bisschop
gichdaaraanteonderwerpen. Hi
jwerd deswege inden ban gedaan,naaar bleefniet-

temin vri
jmagtig overdezegoederen beschikken, wierbewonersen bezittersllijmel
ongewone belastingen en hoofdgelden bezwaarde (3). De Ritlder EVERTvan Ezz'ep
heerschte ondertusschen a1s onafhankeli
jk Heer op het sterke kasteel E 6r## in het
landgoed van dien naam ,eenezoagenaamde vri
j-hoevederabdi
jvanEnaen in tlenabi
jheid van Ommen en hetdorp den #cA?z. Hj roofde en plunderdenaarwelgevallen
in de omstrelten en zî
jn slot onwinbaar achtende,tartte hi
jdaar openli
jlkde magt
des Bisschops uit. Kampen had methem een verdrag aangegaan en daardoor weinig

van zi
jne strooptogten te vreezen,maaro0k tevenszich de handen gebonden,om in
he
't verbond van Deeenter en Zmolm ctBisschop FLoRls tegen hem te treden. Beide

steden sterkten den Utrechtschen Kerkvoogd met ecnetalri
jke gewapendemagt,bi
j
welke destri
jdkrachten derHeeren van Egmond,van Ileeeletein en van den Jonkheer van A rielzich voegden. Metdit vcreenigd leger sloeg rLoaxs van Y drelïclo3v. ven het beleg voor het kasteel E erde, alwaar vA> EssEx zich toen niet bevond,
Bl
- xa eene belegering van meer dan drie weken , in wel
maoaenid
kealwatdekri
jgskunstdiel
.

% v.ti
jden vermogt in het werk wasgesteld, moestde bezetting zich onderbeding van

Bl
oa
end
i- li
ma
g.fsbehou(1 overgegeven. Het kasteel werd ten gronde toe geslecht. EvzR'
r van f é'ddzk

(1)J.A tm-nls,Chron.Ae/g.Lib.XXXI.c.33,p.303.
(2)G. 1. A wAvsxExin Appendice ad :zKàx,p,126. Oe verm.:uz,bl.278,:79: Hzpl;
P.259.

(3)Overbà.Alm.voer1839,bl.167-171
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verzoende zich daarnametdenBisschop,diehem in genadeaannam (1). Nog in het-13
17
40
16
zelfde jaar verwnestte de Bisschop drie andere roofsloten, en maaktetlooreenegevtrengeregtspleging zi
jnen naam 4o0relken bposdoenerverschrikkeli
jk (2).
Xet niet minder kracht en waardigheid handhaafde zich de wakkere Kerkvoogd teen RElxoub nan F ïcn:zl, welke door den tegenpaus cxzExExs VII te J vggnon op
den Utrechtschen zetel, ofschoon die reed: bezetwas, verheven werd. REINOrD vond

den meesten steun bi
j zi
jnen broeder olzsvEa.T van F ïclen ,welke het slotteGooi
jl hi
j zich
in zi
jne magt had en daaruithet omliggende land verontrustte, terwi
tevensvan de bisschoppell
jke tientlen trachtte meester te maken. Ftohls van W e:6lïeâoven belegerde spoedig bet slot te G@/ï) de Heeren van Flanen werden bedwongen cn eerlang door tusschenkomst der regering van Utreeht, in de kerk

te Jutphaas met hem verzoend. zi
j moesten beloven, zich tegen PausrxBAlrs
VI, noch tegen Bisschop rlaohls ooit weder te verzetten , steeds goetle trou-

we Stichtsmannen te bljven, en voortaan alle verbindtenis met CLEMEX:YlI te
vermi
jden (3).
Onverpoosd ging de Bisschpp Toort methet inwendig verbeteren van het Stgkht in
welks voorregten , vroegerdaaraandoorhetRi
jk geschonken,KeizerwxwcEsxzkrshem

ji
jverig in hetbeteugelen dermagtigeenhebzuchtige
bevestigtle (1). Bovenalwas111
o
l
z
s
B
E
a
v
v
a
n
Jbeoude, welke zich bet boogste regtsgebied in
Edelen. Hj daagde
zi
jne heerli
jltheden had aangematigd, voor zich te Utreeht en dwong hem tot onderwerping. Even zoo noodzaalttehi
j SPIZINTERvan Loenerwloot,diezich wedertegen hetbisschoppcli
jk gezaghad vergrepen,t0tteruggavevanhetgeen hi
jden Stichtenaren afgeperst of ontroofd had, en nam hem nietin genade aan, dan nadeplegtige

(1)J.& tEvnls, Chron.Belg.Zïâ.XXXI.c.33.p.303. G.t.AwlvEqEyin Appendicead
BEKAX, p. 1% , 127. I)e verm.MKA,bl.279. lIEoA, p.259. H.BRrxzwl Re& TrczlJïdc!,p.

143.DrxszR,Kerk.en Ikkreldl.Oetles/cr,D.1.b1.558.Oreri
jn.2/-.vœr 1839,bl.173177. NIJSOFF'
SBl
jdrage#D.1.bl.213. Hetsprookje dooreenige dezerschri
jversmedegedceld,
dat het houtwerk van lletkasteel Eerde zoo hard en stevig was, datmen hetnietkonde slopen , en nadat Let deswege aan de vlam lnen was overgegeven , nog eene geheele maand lang
brandde,stelt zeker het geloof op eene te gestrenge proeE

(2)J.Atxvozs,c/lrozl.Bel
g.Lib.XXXI,e.33,p. 303. G. s.A wAvsRex in Jppendice
cd BEKAX,p.227.De rer-.BEK:,b1.280. l'
lEok,p.259.

(3)G.t. wzvER:x ïs Jppendice ad guzx,p. 127. llgBz, p. 9-0 . be wer-.3EK&,
bl.280.

(4)HEnl,p.260.

A LG EX EE N '
E G E S C H IE D E 5 lS

336

13
171
406 verzekering, dat Loenereloot ten alle ti
jde voor den Bisschop van Lïtreeht zoude
a1v. openstaan (1). Xetmeer moeite moestHEXORIK Tan Montfoortgebreideld worden.
Herlst-Montyoopt,een sterk slot @ elfhonderd zesen vi
jftig doorBisschop GODFRIEDvan
m aand.
1385 R henen aan de linkerzi
jde des 1Je&el. tegen de Hollandersopgeworpen,had zi
jne
bi
jzondere Heeren, welke hethnpge regtsgebied binnen en om destad Mont
foort
uitoefenden (2).Hieraverwasreedstusschen Bisschop Aaxocovan Fpprzzen uzsoalx
Tan M ontfoort twistontstaan. Terwi
jlde een beweerde, datdeHeeren van M ont/ppr; sinds handerdjarenditregtsgebiedvandeBisschoppen en van destad Utreeht
in leen nntvangen en bezeten hadden , ontkende dit de ander, welke daarenboven den
lleer van M ont
foort beschuldigde,dathj zich van dekerkelt
jketienden en eenige

bi
jzondereburgereigendommen had meestergemaakt,waarvoorhi
j voldocningeischte.
Hsxohlm wilde het pleit naar 'slands, of naar 'sKeizers regt onderzocht en beslist
hebben ; dit weigertle de Bisschop, welke het aan de uitspraak des algemeenen ka-

pittels wenschte te enderwerpen, waarin de Heer van Montfoort geen genoegen
nam , die zich openli
jk daartegen verklaardeen klaagde,datmen hem regtweigerde (:). Aaxovb van Iloorn werd op dat tjdstip van den Ptrechtschen zetelnaat
Luzk geroepen,enmoestheteindigen deronvoltooide zaak aan zi
jnen opvolgeroverlaten,die tllansbesloothaarmethetzwaardtebeslechten. Hl
jtrok meteenetalri
jk-e
1,
3v.magt voorMont
foortdatvan alle zi
jden werdingesloten. Ruim zestien weken lang
#

Le
em had de bezetting met (len onversaagdsten moed het geweldig en veelvuldig bestor1nt
387
m en afgeslagen , toen men door tusschenkomst van den Luikschen Bisschop, oom van

de gemalin desHeeren van Montfoort,metelkander in onderhandeling trad en hct
beleg opgebroken werd (1). HeerHEXDEIK moestmettwintig zi
jnermannen blootlhoofds den Bisschop de jleutels van stad en slot aanbieden en hem vergifenis smee-

ken,hetgeen ook alde ingezetenen boven de twaalfjaren knielend zouden verrîgten.
Voorts moesthi
jmetvierentwintig zi
jnergezellen alsgi
jzelaarte Utrechtbli
jven,tot
hi
j het verdrag, hetwelk door den Bisschop van Luik z0u ontworpen worden,
bezegeld had,en zoolang zouden debanieren der steden Utrecht en Amersloort
op zl
jn slotwapperen. Bj ditAerdrag moesthj 4erklaren,dathi
jnoch zi
jnevporza*

.

(1)G.t.A.wluREx in Jppendine ad SEKIX,p. 128. HEnz,p.295.De rcrzzl.BExz, lal.
.

281)282,

(2)Hist.r.'tFfr.Bisdom ,D.11,b1.255
(3)Hist.t,.'tUtt-.W0##.,D.11?b1.277--280.
(4)J.A tEl-ozs, Cllron. Belg.Z0'
:.XXXI-c.38,p.305. t).t.A wzvEpEx in zippendicead
sElklx,p.128. l1EDA,p.259.
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ten hoog geregt en hoogeheerli
jkheidin hetStolttbezetenhadden,cn ditook te-1371genwoo
1406
rdig nietbezaten,datdeBisschbp allezaken daartoein M ontfoortbehoorende, zou beregten;dathi
j en zi
jnenakomelingen zich uitdien hoofde,nietHeeren,

maar Burggraven van Montfoovtzpuden nnemen,welk sloten statlhi
j en zi
jne nazaten van den Bisscàop van Utreeltt in leen zouden ontvangen , voor wien

beide te allenti
jde epen en tedienste zoutle staan; eindeli
jk, dathi
jen zi
jnenakomelingen goede en getrouwe Stichtsluiden zouden zi
jn en bljven. Dit alles, met
eenige andere pupten , door welke hel gezag der Burggraven van Ment
foortaan
banden werd gelegd, moestllEwoalK voorzich en voorzi
jn nageslacht bezweren en
onder verbeurte <an al zi
jneStichtschegoederen,beloven getrouweli
jk teonderhouden. Dit verdrag werd door hem nevens verscheidene Ridders en poortersvan Alont-

foortonderteekend en bezegeld,en alzoo deverzoeningmetdenBisschopvoltooid(1).Oogstm
Dezemaaltte eerlang van zi
jne regten gebruik,tnenhi
jzekeren moordenaar uitAlont 1387
ybprfnaarUtreehtvoeren en aldaarhethooftloverde voeten lietleggen (2).Hetbe-

teugelen derpederspannigeHeeren hadondertusschen degeldmiddelendesBisschopsuitge-

put. Tntbestrl
jdingderonkoslen van denXontfoortschen oorlog washem doordestad
ëtreelttvl
qfduizendpontlvoorgescheten. 0ok hadden Aerschillende andereplaatsenzi
jns
gebiedshem ter bedwinging der inlandsche twisten, met geld en wapenen ondersteund.
Bi
jzonder hatl Banaeltoten ip dit opzigt zicll onderscheiden , en uit dien hoofde
eenige belangri
jke voorregten van hem ontvangen (3). Dit geltlgebrek was waarschi
jnli
jkde reden,dathi
jzich nietin buitenlandsche oorlogen wikkelde,jazelfsgeen

tleelnam in den kri
jg tusschen JAxvan Wridfen den Heervan Fianen enz4meide,
ofschoon dietendeelebi
j,ten d
,eelein hetStiehtzelfgeveekdwertl. W ezerzl
jdsbe- 1388
roklkende men elkantler veel leeds metrooven ,branden , vangen en dootlslaan. VAx
'
ARKEL leglle het dorp J m eide in de asch en belegerde het slot. De burgzaten verv
dedigden zich 'dapper, totdat w ztLzx , Graaf van Oontervant,een wapenstilstand van

twee jaren bewerkte: endervnorwaarde,dathetslotJntezdeen alzi
jn tnebehoorelz
vool'zestienduizend Ri
jnsche guldens in handen desHeeren van Zrkel z0u overgaan, doch bi
j teruggave dezer geldep binnen tweejaren,in hetbezitdesHeeren
van Kianen terugkeeren. Naauweli
jkswashetbestand ten eindegeloopen, toen eene

'

gewapende menigte poorters van Gorincltem in het land van F ianen viel, plunde-

(1)Ilist.m.'tUtr.Wùd/vzz,D.11.bl.280- 283,waarhetoorspronkeli
jkverdragwerdtmedegedeeld, van hetwelk z.x tzvols en o. t. w wwvEkzxin 1.c.slechts den hoefdinhûud opgeven.

(2)Hsoz,p.259. G.t.A wwvEltExin Jppendicead stxlx,p.129.
(3)Zie Dirers-'rRzo.px sszxuinzlx,ài
jGzzslns,Ge&ch.d.chrint.ferà'in #dNederl.D,1.
bl.172.

J1.Dzzb.2 STVK.
.
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1371
140-6 r-ende en verwcestende .watzi
jàntmoette. 9eHeervan Kzanen trpk haarmetalzi
jne
magt tegen.. Ip Lakekveld geraakte men handgemeen ;de Gorinchemmers werden
geslagen , en . het losgeld hunner gevangenen stelde den Heer van F çanen in staat,

zi
jn verpand kasteel en heerli
jkheid in te lossen. Hierop werd een zoen getrofen
1390 en aan dezen vetnielenden kri
j
.g een einde gemaakt(1).
BisschogrLoalsvanW evelichoven ginginmiddelsonvermoeidvoortmethetherstellender
rust en het handh.aven van zjn gezaginhetStieht.OndersteunddnordestedenDeren-

1391 ter,Kampen en Zmol,vatte hi
j.
dewapenen optegendenRidderEvzltT'
vanUl
ft,wien
hi
jechtereerstnatweejaren j0t.een verdragkondenozzaken (2).Xetdeuiterstezorg
bleefbi
jsteedswaken voorde veiligheitlendebelangenAt
jneront
lerdanen.Tweegasten,
welkenabl
jRhenen eenen poortervan die stad hadden aangerand,waren op het.
toeschieten des volks, .naar het huis ter S prz'f geweken, hetwelk de Heer van K zanen
weleervan Bisschop zAx van F :rzl:silzrg gepand had. Terstond trok FIuohxs derwaarts
en eischte de gezellen op, poch pe,voogd ,TuoxAs XCLAART, weigerde hen uit televeren. De Bisschop besloot nu zich met geweld van hen meester te maken ,waarop
de bezetting, die slechts uit vier mannen en zo0 vele vrouwen bestpnd , hem tegen
26v. voldoening der gelden , B'elke XVLAART op hetwslot voorgeschoten had , ter ffprzr
,

.

.

Zomer-

leverde

nnaandover

,

.

hetwelk op deze wjze weder onder het bisschoppelt
jk bewind terug-

1392 keerde. De beide gezellen werden gekerkerd , doch ontsnapten later door t1e
.

vlugt (3). ;00 zag zich dan eindeli
jk Bisschop rtoalsin hetgcrustbezitvan het
Sticht gevestigd en zi
jn hoog gezag alom, behalve in hetgebied van hetSt.Jans
Kapittelen in de stad Utreeltt,geëerbiedigd. Salland en Tmenteechterhadhi
j,om
welke reden isqnhekend, aan den Hertpg van Gdlrewverpand , welke er ambtenaren

uitzi
jneonderzaten aanstelde,dieechterverpligtwaren de steden Deventer, Kaw
p:n en Zmolte beloven,datzi
jhun ambtgetrouw bedienen en hetlandregthandhaven zouden (1).
G4rasvm.. Niet lang. ge-nootBisschop FLoaxsdevruchten zi
jneronvermoeide en weldadige p0jao gingen. Hi
J overleed .
op het.door hem gestichte of herbouwde slot Ilardenberg
in Overùùael na een bewind van dertien jaren,en werd met de opregtsle droef-

(1)J.A ttvols, Chl'on.Wc/
g. Lib. XXXI.c.39,p.305. G.t.A *l5'zItz> çn dyzlezldïce
a: ,:xxA:,p.129. A.KEMI,,Beschr.r.Gorinchem ,bl. 12G 1% .
(2)REvlvsjDaventt'.illz
lufr.p.86,87.
(3)G.I,.x ww5'gltEx zn Jppendicead SZKAM,p.130.
(I) Orert
jss. chron..in otx:lA'sânalect. T.lI. p.339. RgArlt:, baventr.Jl/vdff'.p.86.
Verg.:1zH0r:)Gedenkm.lîf de Ge4c/l.:-Gelderl.D.111.bl.LXXX.
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lzeid in de Domlterk te Utreehtbegraven (1). Immersverloorhet &##; in hem 1371-eeu ijverigen en spaarzamen Regent, die met standvastigen moed zijn eenig dbel., 1$04
de herstelling en bevordering van de welvaart des volks, doorgezet eà grootendeels

gelukkig bereikthad. Slechtsdaarom en nietom uitbreiding van grondgebied,gelijk
z00 vele zijner Noorgangers en navolgers, had hijdewapenen opgevaten zich den
naam eens bekWamen krijgsmans verworven. De vervreemde slnten waren bi
jnaalle
tloor hem ingelnst, de vervallene burgen hersteld, nieuwe sterkten aangebouwd, veiligheid en rustin den staat teruggeroepen, en de geldmiddelen op eenen beteren voet

gebragtgeworden (2). Xetzjne tnestemming wasdooreenigekweekelingenvanIEBR'
r
ohoovz, Broedèrs des Gemeenen Levensgenoemd ,in dertienhonderd zes en tachtig te
Jfzndenhelm of W znnem ,in het kerspel van Zmol, op eenen heuvel,welkevnorhet

Ilsselwaterbeveiligd was, hetberoemde Augusti
jnerkloostervan dien naam gesticht,
welkskerk metonderscheideneanfleregeesteli
jkegebouwen,deW i
j-bisschopvanUtrecht,
IIIJBERT,Bisschop van Fppuwe, hadingewi
jd (3). Hetklooster Mariè'
ndaalbi
jJrnJ:- ,en datvan Eew4tén buiten Dordrecht.waren ook in'zi
jnen ti
jd gebouwd (4).
Xen roemt zi
jù verstand9 zj'ne wetenschappeli
jke en godsdienstige kennis, maa.
b:venal zi
jne godsvrucht naar den geest #an dien ti
jd. Dageli
jkslashi
j zielmissen
(Figill-en), en op de vraag, waarom hi
j zich daarmede vermoeide, washetantu
wpord: (tXoetdan een goed herder niet vopr zjne schapen zorgen? En zboja,
waarom maakt gi
j dan aanmerking, dat ik mi
jne pligten vervul .(5)??' Evenzeer overeenkomstig debegrippen diereeuwen,preesmen 'sBisschopsi
jvervoorhet
geloof, teen op zi
jn bevel omstreeks hetjaar dertienhonderd tachtig hetljk van
eenen zoogenaamden ketter,xAl'a'sy:vsroxuLAan,welke waafzchi
jnlj'kdiennaam vperde
dewijl htjtûtdeW aldenztn behoorde, dieo0k Lollardsge'
noem; Werden, OPVeP Aven, voor het bisschoppeli
jk paleisverbranden deaschin destadsgrachten '
gestropid
werd (6). siet minder dan zi
jne vroomheitl,verheftmen zi
jne i
jverigehandhaying
ron. Belg. Lib.XXXI,c.45.p.309. G.t.'z wziExEx ix lywewdïce
(1)J.A t#-Evnxs, Ch
*
ad szkwx,p.130. Magn. Chron.Bel
g.p.354. Chron.Tiel.p.418. HEpAechterstelt'
hetstert-

jaa/kan BisschopFtoalsin 1394,p.259. Verg.deaant.in XZTTZE:Analect.T.llI,p.290.
(2)J.AI-synls,'
Chron.Xel
g.Lib.XXXI.c.45,p.349.

(3jRvvxrs,Dqventr.Illuntr.p.85. Overtpnql.Chron.:W nrxswR'sAnalect. T.11,p.317.
-

,/1. Sa'cra., D. ll. bl.390-391. oudheden en Gedfichten #l@s hetWïddo- ran Derexfer
D.11,bl.101- 107.
'

(4)J.àtsvols,Cltron.Belg.Lib.XXXI.c.33.p.303.A.x0o5xx,chron.r.perexfer.bl-3j.
ï
(5)J.A tn-m.,Chron.Relg.Lib.Xï&I.c.,31.p.302., Mqgn.Ckron..
Bel
g.,p
354,35.5,q
''',
I,
(6),Hxpz,p.259et:rcnEtltgatlellndem ,p,203. Verg.BRzxbT)#.,'df.#,Refqt'm.D.,
l.1)1.27.
a

.

'
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1371- van llet regt. Dit ondervond zekere zkcoB Tan Glllïâ , een Franciskaner monnik ,
1lœ Welke zich op valsche Pauseli
.
glte brieven in de bisdommen Trler, M entz ,Straatnhurg en Utreeltt voor eenen gewl
jden Bisschop had uitgegeven cn zelfs. door

'LoRls van /rdr:lv-cApr- totW i
j-bisschop was aangenomen, in welke betrekking
hi
j onderscheidene Geesteli
jken, kerken, altaren,kelken en anderedergeli
jke voorwerpen gewi
jd had. Toen hetbedrpg nameerdan tienjaren ontdelttwerd,baarde
dit Cene schroomeli
jkeverwarring,dewi
jlnaardeRoomschekerkwetten,dewi
jingen
van dezen bedriegerl
krachtelooswaren. DeGeesteli
jken,diehunnewaardigheidwilden
behouden,moesten zichop nieuw doorandereBisschoppen laten wi
jen; docb velen,
dekerlteli
jke tuchtmoede,traden in hethuweli
jlt,waaruitvele moei
jeli
jltheden ontsproten. Bi
j rade en goeddunlten van den Pauswerd vAx GVLIK doorrLoRlsvanW e%

w:lïc/l/pdn in hechtenis genomen , welke met n0g zes antlere Bisschoppen tlen laatsten

van Herfstmaand dertienhontlerd tweeennegentig, hetkerkell
jkvonnisoverhem uitsprak. ln hetmillden van de NeudeteUtreclttwaseen houtenstellaadjeopgeslagen,
waar de misdadiger vonr rsoltls en de overigc Bisschoppen in tegenwoordigbeid van al

de Gecsteli
jken cn hetvolltgebragtwerd. XeesterAR>OrD poT1ashierop hetvonnis
af. (fln den naam des Hceren , Amen. Froals van 'F:pelf-c/z/rezl,door tlegenade
Gods en van den Apastolischen stoel, Bisschop van Utreeht, en de broeders
ahwouo, Bisschop van Capt-toliaa, AVE>EMAR , Bisschop van Symhoeié, UUBERT,
Bisschop van Fppuae, BsltTlltlco, Bisschop van Ll-ndo, AwDREAS, Bisschop van
M yeconlê en zAcoBgs, Bisschop van Sarepte, mederegters in de onderstaande
zaak. W anneer het gebied der rede voorzit in het gemoed des regters, dân zit de

geregtigheidzelve,bi
jhetonderzoek naardewaarheid,op denregter:toel,geli
jlteen
Koning op zi
jnen troon,uitwiensmond eentweesni
jdendzwaardvoortkomt. Enophet
vreesseli
jk gezigtdiergeregtigheid,verdwi
jntdeverkiezingvan den eigen wi1,en de
schadelijkebegeerlt
jkheid dermisdadigerswordtjzonderaanzienvan persoon,doorden
regelvan hetregtbeperltt. Dittoch isde wjsheid vanden eeuwigenRegtergeweest,
van wiens gelaat de regtvaardige vonnissen afhangen ,dat in de wereld regters zouden
aangesteltlworden ,welke de geregtigheidbeminnen , de kinderen dermenschen oordee-

len,endebooswichten naarde mate hunnermisdri
jven,straFen zouden.W anneerwij
tlerhalve nietzonder groote droeleid des harten,opdeongehoordeschrikkelijkheidvan
uwe schelmstukken ,o Hoofdbron van ergernis en steen des aanstoots,acht geven ; en

wanneerwijdeallerrampzaligstevermetelheiduwerbaldadigheidenroekeloosheid,wellte
den Hemel ontroert en de aardedoetbeven,metveelvuldigeensmartelijk'e angsten
desgemoedsoverwegen,dan zekerzi
jn wijgedrongen,en degeregtighcideischthet,
dat wij u naarverdiensteslraFen. Nadatwijalzoo dcnnaam van CuazsTrsop onzen
regtersloelaangeroepen,en alleen God voeroogen hebben;cn nadatwijdaarenboven
den raad van vele vcrstandige cn rcgtskunzige mannen hebben ingewonnen ,vellen
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wi
nnnisoveru. W antwj zi
gn,z0oweldooruwe eigen bekentenisalslangsantlere1371-,
,)v
wegen, volltomen en wettig overtuigd , tl'
i- Apnstnlische brieven verdicht en u 1406
at gg

verstout hebt den bisschoppeli
jken titelvermetelen valschelù'k tevnerenen u aan te
matigen ,çn u hebt vermeten onder eenen l'alschen en door u zelven verdichtentitel,
in de bisdommen van Trzer , M entz, Jfrlcfwi?
zrg , Utreeht en op meer andere

plaatsen, den ti
jd van tien volle jaren en langer,de groote en kleine wijdselsaan
*

vele lieden te bedienen , de heilige oliën en het Ch,
rhm a te wi
l.en , lterken ,

kapellen en altarentewi
jenenteverzoenen(reeoneilg
'are),hetvormselopdevoorhoofden
te bedienen , en andere zaken , welke den Bisschop alleen toeknmen, zonder (lat

gi
jBisschop waart of zi
%
i
#t,tot groot gevaar uwer eigene ziel en van vele andere
zielen en tot smaad van tle algemeene Katholjk'
e Kerk, onbeschaamtl en op
verdoemeniswaardige wi
jze teverrigten. En ofschoon wi
j, ylzoRls, Bisschopvan Utreeht voornoemd, goedgevonden hebben, u, terwi
jl gi
j in onze gevangenis gesloten 'waart, uit eene goedgunstige genade ti
jds genoeg te ge&en, om t0tinkeer
te ltomen, opdat gj.den Allerhoogste,welken gi
jdoor uwe vuile boosheden z0o
hoogeli
jlt.vertoornd hebt, zoudttrachten te bevredigcn en Zi
jne genade tloor'godvruchtigc en veelvuldige tranen engebeden teverwerven, zoohebtgj'evenwel,.niet
wetende wedcr totuw hartte keeren en waardigevruchten van boetvaardigheid ,lloelang

wi
j ook'daarnaar gewacht hebben, voort te brengen,geenszins geschroomd, hetgeen wijmetdroefheid getuigen,den ti
jd tlerboetvaardigheid, dien wi
ju, z0o als
reedsgezegdis, genatligll
jltvergund hadden, totnu t0emeteen versteend hart en
verstoltt'gemoetl tot verlies uwer zaligheid te verwaarloozen. Het is uit dien hooftlc#

tlatwi
j,rLoalsen t1ebovengenoemdemede-bisschoppen, om en t0tdeze tegenwoordige handeling bi
jzonderen in eigen personen bi
jeengereepen en vergaderd,naarhetgeen wi
j gezien, gehoord en vernomen hebben, en alsnog zien en weten, u, die
wettigvoordezenBisschnp gedagvaardzi
jt,alseen verdichtervanApostolische brieven,
alseen misbruikeren vj'and derkerlteli
jke bondzegels,als een bederverdergeloovige
zielen èn alseen schenderderkerkeli
jkewetten,vooreeuwig ontwi
jen, en zoo,wel
van alle kerkell
jkewi
jtlsels alsvan hetpriesterll
jk ambtafz
$etten en berooven, en u
doordezeschriften eindeli
jk veroordeelen,cm in de daad ontwi
jd te worden,en ontwi
jd zî
jnde aan dcn wereltlli
jken regter te wordcn overgeleverd, ten einde gi
j naat
tlen eisch der M'etten , doch zantler gevaar van uw leven , moogt geslraft wortlen-'' Daaroz wcrt
l de veroardeelde voor eenige oogenblikken verwi
jderd en

toen in priesterli
jken tooi, den beker metwi
jn en de oferschaal met eene hostie
in de handen, als of hi
j tle mis zoude bedienen, teruggebragt. Bisschop rsohls
nam hem belter,ogerschaal,stoolen ltasuifelafmetde woorden:(fBi
jhetontnemen
van de nferschaal, ontnemen'wi
ju llet kleed en de sieraden despriesterschaps, en
ontzetten u van hetprieslerambt.'' Ilierpp werd hem , z0o a1s gebruikell
jk was,aan
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1a,
7ï'''beidehantleb;'heive1 van den
'duim totaan den wi
jsvinger, door den Bisschop zel.

1406 ven met een stuk glas afgeschraapt. Nu moeslde misdadigerin het gewaad van een
diaken het boek derEvangeliën den Kerkvoogd aanbieden , welke hem dit afnam ,zeg-

ende:((w t
j ontnemen u betkleed en de tcekenen desdiakenschaps,en ontzetten u
van hetdiakenambt.'' Daarop werd hi
jin hetkleedvan een onderdiaken en methet
boek van de brieven der Apostelen in de band vàor den Bisschop gebragt,welke hem

onk dit ontnam en zeide: f(W 1
j ontnemen u hetkleed en deteekenen des onderdiakenschaps, en ontzetten u van het onderdiakenambt.'' Voor het laatst verscheen

hi
jthans in.
het gemeene kerkeli
jke kleed, eenen kandelaar met eene uitgedoofde
waskaars en eene kruik in de handen. O0k hiervan beroofde hem de Bisschop en
sprak : ((0p gezag van den almagtigen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, en op

hetonze,ontnemen wl
j u hetkerkeli
jke klee/ en leggen hetu af, verklaren u van
uwe waardigheid vervallen, en bernoven en ontdoen u van alle kerkeli
jke orde en
vnnrregten.'' Hierop begon de Bisschnp hem het haar af te scheren , doch liet dit

vervolgens eenen anderen verrigten9opdatgeen spoor van zi
jn geschoren kruin (t0nsuur) zou overbli
jvcn. Thanswerd hi
jin het kleed eensleeksgestoken en den wereldlt
jken regterte Utreeltt overgeleverd, welke hem t0tden dood in een ketelmet
ziedend water veroofdeelde. Be onmenschell
jke strafwerdwerkelt
jk ten uitvoetgelegd,doch deketmendevAx ovLxK,op lastdesBisschopser dadeli
jk aan onttrpkken
en onthoofd (1).
Naauwgezette eerli
jkheid behoorde onderde deugden,welke Flzohlsvan K epelïrltoven versierden,en de edelehandelwi
jze me
'twelkehi
jzi
jneloopbaan eindigde,levertdaarvan zoo +dlalsvan zi
jne liefdevoorhetvolk, een treFend bewi
jsop. Kort
x66çzi
jnen dood verzochten hem bloedverwantenenvrienden,hoezeeroolkbeweldadigd,
nog om gunsten en g
'iften. Hj weigerâe bun den toegang,maarweesdaarentegen
zi
jnen vèrtrguwdenee
'nen schataanr'cm zi
jne schulden t,
evereFenen,enbevalhunzi
jne'
evcrige goederen vopr sT.MAAKTEX, van wien hi
jdie ontvangen had, en voorden
toekomstigen ,
Bisschop te sparen, te wiens behoeve hi
j de aanzienli
jkste slotvoogden'

vermaandede hun toevertrouwde steikten welte bewaren (2).
(1)J.A tmols,Chron.Belg.Zï:.XXXI.c.43,p.3*-308. 0.t.AwzvzRty in?p'eAldice ad sxxwxjp...130. llEn*,p.219,260. Magn.fârozl.Belg.p.354. MzlzzRrs,?zlpt,l.

Ftandr.Zï& XlV.p.210ad annum 1392. MzTTHzxrs,Jnalett.D.111.p.,
287 (1).Verg.over
dç,
.x
plegtg
'gheid van hetpntwi
jen'eensGeestçli
jken,de aant.van v.:I!!J>.
pp Rat,Jkqrc.'
D.lI.
b1., 402i403.
'

.

(2)J..1.tEA-nls,Chron.Belg.Lib.XXXI.c.45.p.309. G.t.k wàvsqxw in W& pw#ïe..a4

zvxzx,p.131. llznz'
,p.y)0.Magn. férps.Bel
p p.351.
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Achttien'dagen na zi
jnebegrafenis,kwamen Hertog ALBRECHTran Wëf
g'eren' Graaf13711406
van Kolland,en wlstEx van GMlï#,Hertog van Gelre, meteen aanzienli
jkgevolg
te Utreeltt,nm bi
jdenaasteBisschopsverkiezing hunnen invloed op de Kanoniken uit
te oefenen. Dit bragtde Kapittels in de uiterste verlegenheid. W el liet w ILLEM me,
t

llnofschepligtplegingaanALBRECET#zl
jpenschoonvader,denvoorrang,om eenenopvolger
voor te stellen , maar toen deze RoozEh of aonroEa '
van Wrpsi/t/r4';, schatbewaarder
derKeulsche Kerk, voorsloeg, stend hj driftig op en zeide, zich tot de vergaderde

K'
apittelswendende:tfW i
jwillen smeeken nochbidden,maarbegeeren,datgi
jonzen
neef, FREDERIK van W lczli:zl/leïzzl, Bisschop 4an Straatnhurg , kiest. Daarvoorzullen

wi
j u en hetbisdom ,uitzi
jnen naam ,dankbaarzi
jn en pnsleven languwegoedenaburenbli
jven.''Yruchteloosbeproefden de Kanoniken dekeusdertweeVorstenopéénen
persoon tevereenigen. Zi
jzelve werden oneens,en bi
jhetverkiezenverklaardenzich
Ai
jf en vi
jftig voor den Bisschop van Straatshurg, en zeven enxtwintigvoorzi
jnen
m ededinger. 9e beide verkozenen zonden tezstond renboden naar'R om e,om van BollFAclcs IX de bevestiging der op hen gevallene keuze te Terwerven.De Pausschonk
a

die aan I?ItEOEZtIK van Wîczlidzl/leïzzl, dewi
jl deze demeestestemmen had verworven, en wien hi
j daarenboven 0ok voordeze waardigheid hetgeschiktste oordeelde.
De uitknmstheeftbewezen,datdeH.Yaderzich in hem nietvergisthad (1).
Yergezeld door Hertog wzLrEx van Gelreen een.luistcrri
jken stoetvan Riddersen
Edelen,deed denieuweBisschop zi
jnei
.ntrede binnen Utrecht, waardeGeesteli
jken 11v
.

en hetvolk hem metgeestdriftontvingen (
)
j
vestiad
anstondy,met zl
r
n zev
lSlagt-2
' .Hi
- be
- ea
-s
-e
d

nd.
e voorregten van het Stïciz, welke in den bekenden Landbrief beschreven waren ,ma
1aa9:
$
,

en beloofde,zondervoorkennisderKapittelen geenen oorlog.tezullenendernemen (3).
Tnthetopvatten van hetzwaard werd ht
j spoedig gedrongen,dewi
jlsommige Heeren
van den ouderdom zi
jns'voorgangersen hetopenstaan van den zetelgebruik gemaakt
hadden, om 'het bisdom tebedreigen en tek-wellen. In hetbjzonderleed hetBoz
r:zl-lfïe/zf veeloverlast van tWee W estfaalsche Edelen , BITTER en zAx van AlJ'p:l#.

Bisschop EItEDEIAIK trok ras eene aanzienli
jke kri
jgsmagt bi
jeen en verwoestte in
M aneterland en overde .
Lz'
,,:,hunne bezittingen. Xet grooten buit keerde hi
j24 v.
ooist-

mfand.
1394

(1)J.A tEyoxs, Cht-on.We/g.Lö.XXXI.c.46.p.310. G.t.A wwvzv>:w ln z#zealdïce ad
vExzx,p.131. Srrrskors I'ETltl;s in Wpyendïce ad sExzx,p.151. HEOA)p.265. M agn.Chron.
Bel
g.p.370. -chron. Tiel.p.421.

(2)J.z.tEynls, Chron. Bel
g. Lib. XXXI. c. 46.p.310. 11:01,p.265.M ag.. c/lr/s.
Bel
g.p.371.

(3)Dinersovinm razo.de #l4.1cw#.f2.103,apud utzslnsjGeschvd.c/lrzàf.xerjfs dq
Nederl.D.ll.bl.181. Yerr.z.1 t:A-nlsin 1.c.
.
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zegepralend naar Utrecltt terug en begiftigderjkeli
jk de vreemde benden, Welke
hem ondersteund hadden (1).
Tkans bepaalde deKerkvoogdalzi
jneaandachttotDrenthe, welk gewestop het
punt was, grootendeels voor hem verloren te gaan ,inl
lien niet spoedig en kracht-

tlatlig tlaartegen voorzien werd. OnderBisschop zAx van Wrà:lwaren,buiten twi
jfel
ten gevolge van hetzwakke bewind zi
jnsvoorzaats,deleenheerli
jke regten der heerljltheidKoeverdenaandenBurggraafaElxoro1IIverpandgeworden,welketevenseigenaar
van Borkttlo was en denkeli
jk indiehoedanigheid geld liet munten, dewi
jl deze
heerli
jlkkeidjnaarhetschjnt,van oulshetmuntregtbezat. AlsHeervanKoeve.
rden
van Bork'
ulo.beide' was hi
j ver ia magt en aanzien verheven baven de
voormalige slotvoogden vanKoeverden, welke voorzooveel tlieheerli
jkheid betrof,
steetls leenmannen van deUtrechtscheBisschoppenwaren geweest,terwi
jlhi
jdaareno

*

tegen door het panden of pachten der leenregten ,van den leellband en de daaraan

verknochtepligten jegensden Graaf-Bisschop ontslagen,althanszcolangdeverpanding

duurde ontheven was (2),. RElsecp llI en zi
jne opvolgersJouAx en azlxovo IV,
hadden van het grooter vermogen en den meertleren invloed , welke dit alles hun

verschafte, gebruik gemaakt,om zich wederregtelt
jk hetgezag overdatgedeelte van
D rentlte aan te matigen , welk niet tothet leen van Koevc den behoorde en alzoo
niet aan hen onderworpen was. De magteloosheitl der Bisschoppen werkte hun in
tle hand; en RElxovo IV voerde willekeurig het bestuur over geheelD renthe,van

welk gewesthi
jin een staatsstuk van dertienhonderdtweeentachtigopenli
jk Hoofden
Heer genoemd wordt, ofschoon hi
jalsznodanig nooitdoorde UtrechtscheBisschoppen

erkend is geworden (3). Hj schi
jnthetvoornemengekoesterd tehebben,Drenthe
geheel aan het Stg-eht te ontrukken en zich t0tonafhankell
jlk Heervan datgraafschap teverhefen. Ongetwi
jfeld uitdien hoofde,hechttehj zichaan de vi
janden en
tçgenstanders van de Bisschoppen van Utreeht,aan de stad Groningen en de Friegche Schieringers, z0o a1s later aan de Oostfriesche Edelen,wellte den Vetkoopers en
H ertog AX,BRECIIT van W d-fjdrezltoegedaan waren,om doorhen in hetvolvoeren zjner plannen ondersteund te worden. De Drenthenaren evenwelbleven grootendeelsdq
belangen hunner gemi
jterde Graven getrouw en erkenden in spi
jt desHeeren van
K oeverden en zonder hem hierin te kennen, FREOERIK van Blankenheim voor hun-

nenLandsheer,geli
jk zi
jFsohlsvanY epdlïcâpr:lindertienhonderdtlrieentachtigook,

(1)J.Atzvnls,Cltron.Belg.Zï:.XxXI.c.49.p.311. HEPA,p.265.
(2
,)Mllwlx,Gescltied.k.Oeerz.d.Wedfzlr.in Drenthe,St.11,lsteQed.bl.42-49.
(3)XzGxI#,Genchicdk.pperx,h Ae#fslr!in Drellâe?St.II,lsttQtd.bl.61-69.107.
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d: 'Utre'chtsche Kerk'behoorde en door een zi
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nervoorgangersslecbts
was verpand geworden'
. ,Naar luid van den pandbrief'
,moest die'heerlijkheid tegen
xeldoeninj der '
p
'andpenningen'.'
dadelijk t0thetSffc/if.terugkeeren'. DeBisschop liet
deze gelden'à'
anbie
'de:; doc'
h'
hxzxovn eischté veelèer'va'
n'hem den.onmiddellijken af.. .

stantl'van de '
heerli
lltbcid h,
oeverden en van hctaibtmanschap over D rent/t>. Daar

dilge'
weigerd'wèrd en'dcovermoedige'Ridder zich '
steèds als openbaarvijand tègènhem
en zijne ondprdanen betoonde, nam rlty:oy:alx de toevlugt tot de Mapenen (4),
.
Om de llenocdigde gelzen tothetvoeren vanden k#i
jg te vinden, maakte hi
j gell
ruik
vanhetregt,hem bi
j het aanvaardenzi
jner regering toegestaan,om ,wanneerde nood
y

*

..f

,

.

het eischle, doôr hetx
'vorderen.van beden in de behoeften van den staat te voorzien ;

f
laar andersde Utrechtsche Bisschoppen bi
j hunne komst aan hetbewiùd o'ndereedè
moesten beloven ,van de onderdanen in het Stlkht geen m orge'ngeld, '/tdziz'
geld, of

gemeenez'c//
crzïwlgczphoegenaamd te zullen vergen (5). Op zjn verzdok,ontving hi
j
tevensgcreedeli
gk hulp en onderstand van de sleden Utrecltt,Jmersfoort,Deventer,

(1)MAG>IX,Gesclttedk.Orerz.d.Fe4fvr.in Dres/âe,St.11,lste.Ged.bl.165- 169.

(2)DCMBàR,Kerk en /Fe''
el#/.berenter,D.1.b1.625.
(3)Alàcllx,Gescltiedk.Overz.d.Xe,fllr.%-n Drenthe.St.11,lxte.Gcd.bl.169,170.

(4)J.A tElmls, Chvon.Belg.Lib. XXXI.c,49, p.311. HEPA, p.265.Dererm.SVKA,
bl.295. Cron.d.TrJJ
,'.in XàTTEZEI Jnalect.T.V.p.396- 401.

(5)Ioslsoà, Staatnr. D.lI. b1.6. MAGwIX,Genchiedk.Orerm.d.Ae4f.in Dresfie,St.II.
l
te.Ged.bl.17, 1.
Ts
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t1- Kampen en'Z0#.l.
,4,
1,
)k
'.Eà,
epdat hy
'--'Jvan.(le onzi
jjlighel
id:dar nab
'nrige,,lleeren én
14X
.

staten verzekerd zotule.zjn, .s!
.éotlzi
-l ,y hetIaatste van.W intermaand dertienhondAd
tieren negentig een verbond van.f
vkientlschap 1ettlen'Hecr.van Jlmelo (2j.'.'
In c
imt
beginAlejvolgendeh J
.avsrk'tratl.
hj.
.ineen dri
.
elRri
.g..vretle'
sv.
erdrag..metdb''
Heeren ofGravt,n
#an Sleznft+rth ''enfOtten&tein..j,Di
'ie maàni
len 'daarpa:t
ging hi
j eene'eeuvigdurvpl
verbindtenisaan Met de,Fri/zen
' vaà Sseltivtgmerf
'
.
<.:,Sçko
' tek'werf, l7/a'a/vr.
/gzl#,.DqJ.
dv
-/lgwnr/.stalLq.O/eierze:én'andeièdiehetn,
aas
'
tàan'Drentltegrenstlen..Hierin wertl
'

'

.

*
:

,
.

k .
.

vooreerst bvpaald :'dat,d: gesdhillèn,
g welk: nu'of namaal, tusschen het'Sticht en de
:p
'genoe'
m de.tlqelen,#an k'
el*&lgnd'mnglen ontstaan , in.minne,en .naar inheud d:r

18v-wederzi
jtlscheoudekèrdrpjibiievenvereFentl.
vso'
utlenxAlcrden.VoortszouDrenth
.ebi
jzi
j.
t'1
l'
z
3'
9n5'-aloude regten bli
jven,en behalve hetkasteelte Kbeverden ,in dat'gewest'geen.and4r
tte'gebouwd , noch''dit kasleel sterker gemaakt worden dan het toen
slot of stevl
,
was; geenen Landsheer- of Vorst, wie ook , zou vergund wor& n, door,Koenerdex'
,

D reAiz/ld of eenig antler gedeelte van het Stg-eht gewapenderbo d naar Frieqland éf

Groningen op fe trekken; bbk :zou dc Bisschop, '
zi
jne onderdanen en opvolgers',
t1e'vt
l'aùdea van Fl.zeeldnd.
'
met.rà:d noch daad,noch.op eenigewi
jzeondersteuno.
De ovéieenltomsten en verbindtenissen tusschen Drenthe en Stqtlingwqrf pfde gvmeehe.
Friezen,zeuden vàn krachtbli
jven,en geene ambtliee
den ofslotxoogden op het
kasteel te K oeverdes Aangesteld woï-den , zonder. iaad en overleg van d: landen vRn

Fries'
tand en Drenthe. Ditverdrag was door den'Bissèhop,de vi
jfKapittels der Utréchtsché'Kerk.
, en llobr tle stetlen Utreeht,A mertfonrt,Ddlealdr , Kampen en
Zwolbezegeld (3).
Nadat Bisschop FRZDSRXK zièh àlzooaaù dezi
jde van.
Bqnthelm en aan.
denkantvan
Frleslqr
ytd,,.althans Msat de,Zepe/zl-tfVd'
?zbeteof,tegeà vi
jandeli
jkheden.gewaarborgtl
z
i
chs
de,
g
e
l
q
q
n
t
e
#
e
r
s
ch
a
Fe
n
,
o
m
d
e
n
v
e
l
d
t
og
t
tegpr!.tlen Heer Tgtp
had, trachtte t
hi
j
K oeverden met nat
lruk te kunne'
n beginnen. Het schijnt,tlatd.
e opbrepgstderdoor
hem gevraagde,oflieververkrekene beden daqrtoe nietvoldoende geweesl.
is(1).1m11?Ar. mers op zl
jn verzoelt,werd hem doorde vi
jfKapittelen teUtrecht toegestaan,om tot
Blt
geiln.bestri
jding tler oorlogskosten, ))alle tafelgoederen,renten, ti
jnsen , tienden-,l.
01lenj
vervallen,opkomsten en amblen zoo geesteli
jkea1swereldli
jke, welke deKerk van Utrecht aan dezezi
jdedes1J&&èle '
ltfet'Neder-'o'
tfdn.tpn-us-fïcâr)bezat,tèteen bct
w

.

.

v

.

rw

'

(1)Dererp'
?.'
BEKA,b1'
.296.
**
(2)0.rervdd.,C.
ltl.o.
n.in.br
tmll
/
A.
lt's:u
'
4maleot.T;11,p.33:k
'D.1-'bl.'251.* Verg.
(3)v.xlEals, cltal.
terb.t,.llolt.li.1lI,1$1.625. Charterb.r.Ft-ienl-

,w

*W

*

V

-.

'

.

llièrvx r,b
'1.304.

(4)MA.
o51:,Geschiedk.Otelx.2 Bestut.fzlDrewihe,St.l1.lste(ied.Ia1,173,
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dmg van .twaalfduizend Fransche schilden je verzetten ofte verpanpen ,onper voor-1371-

waarde echter, om binnen de twaalf naaste jaren deze pandpenningen injaarli
jksche
De
n
v
pl
ge
nden
da
g
vertermi
jnen van duizend Fransche schilden af telossen (1).
zacht hi
j, en,naarhetscbi
jnt, nietvruchteloos,aan deregering derstad Utreeht,
fml ter verkri
jging van nog zesduizend geli
jkeschilden tothetzelfdedoel,s'0orden
r
ti
jdvan zesjaren de tafelgoederen.renten.en andereinkomsten,welke hi
ji
.
n diesta;
genooteftevorderen had, temngen verpanden (2). op deze wi
jzein degeldelt
jke
N hoefte voorzien hebbende, trok de Bisschop, nndersteund dnor de Heeren 4an J b-

eoude,.
Brederode, Fïcsezl,Reneneeen andereEdelen,meteenesterkek'ri
jgsmagt

uaar Drenthe (3). Een aanzienli
jk getalburgersuitDevenler,Kampen en Zwol,
uevens veleRidders en knapen uit Overipnelmethunnegnderhoorigen,voegden zi
ch
bi
jhem ,toen hi
jin (leeer:tedagen van Oogstmaand Drenth binnenrukte (4).
-

Hetbljkt,datde Bisschop in ditgewestweinig tegenslandontmoette. lmmersonderwierpen zich speedigd.
e Dremhenaargen stelden zich enderzi
jnebeschermingtegenden
znoedwilen deknevelarijen desHeerenvan Koeverden,welkebi
jhetgeoetstegedeelte
van Drenthe'ningezetenen inhaaten verachting geraaktwas. Hi
jbevestigdedaaropbi
j
.

een open brief hunne aloude regten en voorregten , en beloofde t*.in D renthe eenen

Wij-Bisschop te zenden, om tegen dezelfde belooning en gell
jkekosfen a1selders,
aldaarkerken,altaren en versierselen tewl
jen;2o.deh Deken van Drentltetemagtigen tot het geven van aiaat, eok in die gevallen , waarin zulksanders poor den

Bisscbnp zelven moestgeschieden;3*.de Drenthenaren nietvoorden geesteli
jkenrqgter te reepen buiten R ulevoord en den Bg-4.
eehop&herg , ten ware het zaken betrof,
welke t0t 's Bisschops leengoederen, tafelgoederen en eigenhoorige liegen betrekking hadden; é@.de Drenthenaren zoowel buiten als binnen het Stgkht te bescher-

men en hun overalvri
jzom van 'sBisscbopstollen teschenken; 5Q.geenen slotvoogd
van Koeverden , of ambtenaren van D rœ sh.
e aan te stellen , zonder nverleg en
geedkeurîng der steden D eventer, Kampen , Zwol en van het landschap D renthe
zelf; 6q. behalve ,
het kasteel yan Koevqrden geene andere sloten of sterl
tten in D renthe te bouwen; 7@.de Friezen niet te benadeelen,noch hen door de Drenthenaren te
'onden tussçhen D renthe,Frieeland,deOm.
laten benadeelen ;8o.de bestaande verb
.

m elanden en de stad

Gronzngen in Aolle krachtte laten,voorzoo verre zi
jnietstre-

(i)Ipslyt
u ,Staatsrégt,D.11,bl.8,9.
(2)XzGslx,Gescltiedk.Orerz.d.Bestur.ïp .p'çentâ','St.11,l'teGed.b1.174.
(3)J.x tanls,'chron.B
'el
g.'
Z.
?
-â.XX.
II.c.49.p.311.

'

(4)31zu5l>,Geschiedk.()t-elz.d.#e4'
/u/..in D/-cpf/lc,St.11,lsteGed.bl.175.
43 +
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1371--d0n raet de regten.
derBissclloppen en derKeik van Utrecltt)eùèindeljlt9q.geene
1406 meerdere geldleeningen'of beden van de Drenthenaren 'te vorderen ,,of hun gewest
14v.
e belastçn,dan onderde vorigeBisschoppen gebrtlikeli
jk was(1).''
oogst- hoogert
De
ver
gade
r
de
Dr
ent
he
na
r
e
n
na
men
ge
no
ege
n
'
i
u
dez
e
be
l
o
f
t
en,en.verklaringcn , en
maand.
1395

huldigden nog tlienzelfden dag yazozalK ran Wîczlk:zl/ldizzLa1shunnen wpreldli
jkep
Lantlsheer. Z0o voor zich zel'
ven als voor hunne nakomelingen,))zwoeren zi
jtlen
Bisschop en zi
jne volgers op den zetelvan Utreehthulde en trouw en datzi
j ten
eeuwige'
n dage goedeen getrouweonderdanen van hetStieh,tzouden zi
jn en bli
jven.
Boventlien verbonden zi
jzich,den Bisschop metalhunnemagtte.ondersteuneninhet
bewaren en beschermea van hetslot en de vesting Koeverden , ten behoeve van het

îtiellt)en hem ,behoudenshunnelandregten en voorregten,in hetlanzsheerli
jltgezag overDrentlteen in deuitoefening daarvan tehantlharen (2).':

à

0m de bezetting van Koeverden in teugelte houden en haarhetstroopen in D rentlte
te beletten , had de Bisschop reeds vrneger in dat gcwest twee schansen opgeworpen.

Thans slocg hi
j hetbeleg voorhe@slotzelf,waartegen deHeeren van Bronkhorst,
plax , Heer van W zeel', en zA> van flbvlpcfte vergeefs zich verzetten. Even vruchtelo0straclatte Hertog w lLtzx van Gelre,alsleenheer van xElxovp ,tlenKerkvoogfl,voor

wiens verheëng op den Utrechtschen zetelhj zo0sterk gei
jverd had,tothetopbreken des belegs te bewegen. FREOEXIK bleef op de overgave van het slot en de heer-

li
jltheitl, tegen voldoening der pantlgelden, aandringen. W ILLEX hierover gebelgtl,

ontzejde hem openljk den vredeen ontbood zi
jne leenmannen,diezicN in hetbisschoppeli
jklegerbevonden,terug. Hi
jwaagde hetechterniet,hetslotte ontzetten,
tlewi
jlfleburgersvanUtreehtenzt
'merejoortlastontvangenhadden,om bi
jtleminste
beweging zj
:nerbenden,in deKelumete vallen. Van allehulpafgesnetlen,zagende
belegerden zich spoedig gedrongen,in onderhantlelingtetreden,waarbi
jzi
jbeloofzen,
intlien binnen acht dagen geen ontzet opdaagde , de stad cn het .
slot Koeoerdœ ,

behoutlenshun li
jfen goed,denBisschop overte levqren,gell
jlto0k na verloop van
(lien ti
jtlgeschiedde (3).RElxovo zelfwerd alskri
jgsgevangene naarhetslotIlardenJ:rg gevoerd (4).
Ondertusschen zette zkx,Heer vaa Reinentein,een natuurljkc zoon van Bisschop
(1)Orerb'ss.cltron.in ncxnAR'sAnalect.T.II.p.343- 347.
t2)Overt
jss.cltron.irtovxBwa'szinalecta,T.II.p.347,348. Deoorspronkeli
l.kebriel.door
4: ))wi
jslteyt, gesmoren e11 gemeene Landt mczzDrentlte,''gcgeven en bezcgeld,wordtnoJ
.

e

ongeschonden in de archieven der stad D erenter bewaard. Verg.MzGxl:, Gescltiedk.Orerz.#.
Bestut'.ï?lDrentlte.St.11,ls.te Ged.bl. 177- 182.

(34.J.x tmmls,Cltron.Wc/g.Lib.XXXI.c.49.p.311.Deverm.BEK:,bl.295 299.Hxnzz
p.265.Cron.tl.Teaject.p.401.
(4)Mloslx,Gesclticdk.ovevz,d.Wedftfr.in Drcnfic,St.11.,lxteGed.1)1.184,185.
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JAw van A'
rket, in het N eder-stlcltt den stri
jd om Koeverden voort. Doorkri
jgs-1371x

.

b
1e
enden uit Gelre,J?rciuzld ,L ug-k en inzonderheid door de Heeren van Bronkltoret

gesterkt,vielhj in hetgebied van 11xx5ltIK ,Heer van Fzanen,,welke den Bisschop
iu D rentlte te hulp was gekomen. Doch uzsnaxK , nndersteund door eene talri
jlte
menigte gewapende Utrechtenaars,dreefhem naàr zi
jn slotaan de Fccrltegenoyet
Jutfaa& terug, en hield hem daar ihgesloten. .De Bisschop,die zich nog in het
Boven-stzcltt bevond, trok op dit berigt dadeli
jk voor Relnentein en zette met
behulp der Heeren van J beoude,van M ontfoort,.van Reneeee,van Nieoelt en an.

*

.

deren 'het beleg zoo krachtig door, dat de bezetting na een dapperen tegenstand

genoodzaaktwas,zich ondervoorwaarde van lt
jfsbehoud over te geven. Hetslot wertl
geheel '
geslecht. Driehonderd gevangenen , onller welke zAw van Adïzl- zdz?l zelf
en GlzsBazcu'
r van Wr/zt/t/z/rwr, werden naar Utreeltt gevoerd en slechts onder ver-

ltlaring bi
j eede, datzi
j nimmerde wapenen tegen den Bisschop '
ofhet Stiehtzoutlen
opvatten,voorgrootlosgeld ontslagen (1).
Hoewel Bisschop FRZOEItIK met de wapenen het slot, de statl en de heerli
jkheid Koeverden aan zich onderworpen had en er alzoo naar welbehagen over

beschikken konde,'wilde hi
j tevens door den openli
jken afstand van xElyovn,
op de vroeger aangebodene voorwaarden , zich van het bezit dezer goederen verzekeren. Rxlwovo maâkte hierin nog steeds zwarigheid , doch het berigt van de ne-

derlaag zi
jner aanhangers in hetNeder-stieh,
t en de gevangenschap desHeeren van
Bronkhorst bragt hem tot andere getlachten (2). Doortusschenkomst van Hertog
wzrlazx van Gelre, kwam een verdrag totstand,waarbi
jRExworo in zijneleen- en
eigen goederen, voor zoo
die niet tot de heerli
jkbeid Koeverden behoorden,
hersteld werd , en oxzsszRi'van Wron/t/zorl.f'nevens de andere gevangenen van beide

zi
jden tegen oorveede ontslagen werden(3). Daarentegen zou azxlorn,navi
jfjaren, 14v.
van alle aanspraak op de heerll'kheid Koeverden en van zi
l'n vroeger regtsgebied ma
Blo
eiand.
in Drentheafstand doen,en daarvoorvi
jftienduizend oudeschilden genieten (4). De 1397
(1)J. A tEvols, Cltron. Bel
g.Lib.XXXI.c.53. p.315. Dererm.BEKA,bl.302-304.
Hxow, p.266.

(2)De rerm.:EKA,bl.304.
(3)Oorreede,oirredeofoerredewascen plegtigeeed, welken de veroordeelde aflegde,dat
hi
@
iwegenshetgeveldevonnis,zich nietzouwreken oi-laten wreken. Vooralwerd oorveedevan
hen gevergd, welke uit de gevangenis geslaakt, of gebannen werden. Het doen van oorveede is
doorKeizerKAREI,V afgeschaft. Zie sraxz
tx, Lrfr. Jaarb., D. 1.b1. 85- 87. Verg. pvxswa,

Znalect.T.II.p.399.AIATTHAEIAnalect.,T.1.p.452.(1).T.111.p.304,325.
(4)IosllGA, Staatsr.D. lI. bl.17-21. Drxlua, Kerk- en R'eretdl.Deventer,D.1.b1.
637. Nzznorr, Gedenkm.10
*1de Ge.
:c'A.r. Geldert.D.I1I,b1.LXXXVI. MlGw1x, Geschiedk.
Jrerx.d.B cstttr.ïzlD rentlte,st.11,2e Ged--bl.4,5.
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1- drie Overi
jsselsche steden, Deventer,,Kannpen en Zwol,verbonden zich.
,om tegen
14* den veertienden van Bloeimaand veertienhonderd twee, deze som te voldoen,M'elke
uit beden, in de kwartieren van Sallay , Follenltoven en Tmœ te te hefen ,

zoude gevonden worden (1). Op den viezen van Grasmaand des laatstgenoemdea
jaars, deetl dan ook axlpovn plegtig en geheelafstand van alle eischen op de heerli
jkheid Koenerden en hetbestuurvanDre#.#:,onverminderd zi
jne bi
jzondere eigendommen,goetleren en bezittingen aldààrof'
.eldersin Tmenteen Bentheim (2).
Koeverden enbrenthewerden nu doordin Bisschop bi
jhetSticht, van he'
twelk
zi
jzoolang vervreemd geweestwaren ,wedèr ingeli
jfd,en de noodigevoorzieningen,
betrekkeljk het bestuur aldaar, genomen .43). De eerste ambtenaar of Drostvan
Koeverden en Drenthe,reedsin dertienhanderd vi
jfen negentig doprFREIIEItIK van
'IlzlkdztA:ïzn aangesteld, was zw znzh van E ekeren , geheeten van Reeltteren ,welke

.

inveertienhonderd vie'
roverleed.Hi
jwerd deorzi
jn broederI?ItEIIXZIIK.gewoonli
jk vtn
der fœ:genaamd,opgevolgd,diein hetvplgendejaardoorden dood p
,laats znaakte
voor zouAx '
van Wlzck/torwr, welke even alszi
jne beidevoorgangers,tlen eed van
trouw aan desteden Deventer,Kampen en ZmolaEegde (4). Rzlxouo schi
jntzich
cndertusschen naar Gelre begeven en alsRaadsheer van den Hertogeenigejarenaldaar
in grootaanzien geleefd te hebbcn (5).
Kortnadathetverschilmethem wasvere end,werden devi
jandelt
jkheden,welke
tusschen Bissckop FaxozltlK en Groningenj.dewi
jldeze stad zi
jn wereldli
jk gezag
stte, ontstaan waren, doorienen wapenstilstand van twee jaren voor1402 over haarbetwi
.

loopig geschorst. Vervolgens trachtte men door scheidslieden de geschillen geheel

uitden weg teruimen. Erverliep'echterYg een geruimeti
jd,eerGrong
-ngen den
Bisschop van Utreoltt voor Heer erkende en hem als zoodanig den eetl van hulde en

trouw aiegde (6).
Inmiddels was de Arkelschekrijguitgebroken,welltez00lang aan hetStçch'
tden
(1)Dvxvwl'sAnalect.T.lI.p.368-370. M zlwlyj Geschiedk.Overz.d.A edfzlr-ïlDl.en'tlte
St.II.2eGed.b1.5,6.

(2)Dvxswh's Analect. T.lI. p. 370-375. IoslxGw, Staatsr.D.11,bl.43- 47. v.xlzxls
cltarterb.r.11011.D.l1l,bl.760.

(3)MzG,xx,Gescltiedk.Jrerz.d.redfvr.in brenthe,st.11,2e Ged.b1.24,61 sqq.
(4)DtfxBzR'sJnalect.T.1I.p.375-377.MloWx,Ge.
:c#,'e#/$.Overz.d.Bestur.ï;lDrentke,
& .11,2e Ged.b1.42- 44.
(5)MlG>1>, Gescltiedk. Overz. d. We4ftfr. in Xrezlfie, St.11,lsteGed.b1.185;2e Ged.
bl.6- 23.

(6)WEsTE5neEp,Jaarb.m.Groît.D.11,bl.31.0 326. ZieA'
oertshieracllter2egeschieder
ais
van Friesland cn Grong
-ngen.
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vrcke,u.oyjre,fd heeft. Bisschpp.I'a,
vnxal.
t
x zel
,fhad
.daarin t,
ot
,n.u.t0e geeh..dtelgenov1371-,
-j
jt
s
!nfp
.,:.
en..z,
elfsh,
'
et,vel-bnnd tusscben de stad Ptreeltt en IIqllaIè4 .melleede nogen aan.

,

.,

s
çh-pp,pd
,
.
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,

.
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.

.

,

,

.,

x

.

.

(,
$),,,qfschqnn uit(l,
eslqten Eqgeetein ep E.'
n:rp-lTfzl,.4ie welee:'onderhet

Slzbltt,behpqrden , m aa.r:thans in 'b,et bezitdçy Heeren vgn Arkèlwaren, aan die statl
veçl
,.,. nqd
vel.toegebragtt en haa? handel op de Z:# gçwel
dig belemmerd werd (2).
:qv:l.werd .w
echter'doer hem opgennmep , dat Jonker zA> vqn âri:f, Heer van
.

.

.

.

,

.

=

.

.

, ,

.

,

.

p

Zadelenx,.hetdorp Freeewi
jk nevensh,etGeln xerbrand hqd.en metgrooten roof op
Ilqgqetqin.tçruggekeerd was(39. 9e.utrechtengars namçp geen genoegen in den
..

vrçdq, welke tussçhen llertog AlvnaEtiuT en den Hçer van W vkel geslôten wertl, de- 29v.
,

.

.

W0
i'ltleze laatste daarbi
j in het,
kqzit bleefvan Eagest:.
ïz,en Eperetein, waar-nZaaa
ome
d
rn .
door de, veiligheid van het Gtielt; aan die zi
jde lteeds in de waagschaal ge- 1402
steld werd (1). De Ti
jandell
jke spanning bleef derhalve beslaanr; zelfs geraakte
m en een en a
pçlçrtnqgl:.handgemeen '.en wederzi
jds wertlen daden ggpleegd, die
tle verbittering slechts verhnogen konden (5.).,De kri
jg werd evenwel eerst na
,

.

.

den dood vap Herttxg ALBAECET met e,rnstvoortgezet,nadattle Rid
.tler wltLlx nan 140J
.
JJ'
z'
w:z1#Jprzl, çqn vpornaqm bevelhebbor dep Heeren vap J rkel, wel vepe benfle gewapenden als kopplieden vermpmtl, de statl W oudz'ïciez?loverrompeld , geplunperd en
verbrand, t
loch toen weder vezlaten had (6). E
.qpigen vethklen , tlat deze aanslag
geschied wRs, om gevangen Gorinchemmerj te rqddep, welke doorde Hollxnders te
.

.

.

lfoudt.ichem in hft.gezigt van Gorinehem op hetrad zouden gel
,egd worden (7).
Pertog wi:Lyx knn dit niet ongewroken laten#en terstond riep hi
j de Edelen 6v.
ep stephn vaR Ilolland en Zeelaktd tegen aanstaantle Paschen te Kianen terheir-tlradm.
,

v:art np (8).,0m tlékri
jgskoslen ter.
vtnden,.,ïoest'hi
jop nieuw zi
jne goederen bezwareq , op welke tleHollandsche stvtlea hem gqld vnorschoten (
9).De grafeli
jkerentr
meçstets van Oont- en lyenter&chelde ofZçelqndàen naarhetschi
jnt,o0k denverige
hetgeheeleland door,ontvingen last,alle renten,jaargelden en goederen,welket:t
.

q

.

,

(1)Ziehiervoer,b1.321.
(2)BrRxzw,Utr.J,
cc?-:,.D.1.b
.1.1.
(3)llkpz,p.267.(
Ilrnxwx,Utr.Jccr:.D.1.b1.31.
(4)Bllnxzx,frlr.Jaarb.D.l,bl.32,38.
t5)HEpI,p.207.Derdr-.BEKA,bl.321.llrllxA.
x'
,Uti..J/J/.J..D.'1,b1.10jl9.
ï ..
(6)J.z.uvols,CItron.Belg.Llb.XXXII.c.4.p.325. l'
lzow,p.266.
l
(7
.)1.K,
ExP,Beçchr.'
v.Gorinchem,b1.154. Spl>TExlleltsT,Geld.6edçé.bl..
202.
(8)v.MlERls,Chartet'b.r.ep//.D.IVjb1.12,13.
(9)v.xlEqls)Charierb.t,.11011.D.IV,b,
l-22,29,30.
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1371= nu tae uit die rentmeestefschappen uitgereikt nf betialiiverde:
à , voortaan id '
te houtlbn
1400 enten behoeve des ilert
agsteverpanden'(1). Teveàsslnoi hi
j nietall'
een eennàx
'
ler
Ve1'bondmetde stad Utreeht,maar00k metBisschop FR*DERIK rJA'T'Qnkenlteim Zelven'i
.
welltetlen Heer van Arkelden èorlog .vètklaarde, wiens volk zich vele'geweldenari
len
'

.

in hetStichtveroorloofde (2). De Stièhtxben zouden 2en burg of'vtst'
mg
*tJ,R'
%vereteih
*

*

#* b e*

aan de Lek )deHollandersde stede Ga'sperne è'n het slot Ilage&tein , n1et Ver l'aH'e1-

kanderen eenvierendeeluurs meer'landwaarts in ùaarGorznèkem , tegelijkeii,ti
jde
#

>

belegeren. '
Voor e1k dezer plaatsén werd een blokhuis opgerigt en met eene sterke

llezetting voôriien,terwi
jl(le Ltk,om den tpévoernaar'Ererzfdïo te beletten,met
paalwerk wcrdafgesloten (3). Hierop'
ve'rtroltHertogwltl-EAl.naarKenegoumen (J)Hetbelegeren werd metweinigvoordeeldoorgezet,terwi
jlintusschen JonkerwlLLEx
ran Jrkelgedurig Ilolland verontrultte en bi
j eenen uitval,W èrkendam wet
lerverDe
Bur
ggraaf
nield en ecn grooten bui
tmetiic'h.naarGorineh,
em'gevoerd'hatl(5).

'

t

j

q

*

*

N

w l'
LLezden en rfLlpsvan den D orp , schatbewaaitler van Ilollqnd , welke Hertog'
Izzx t0tstedehoudersoverdatgeivestin zl
jne afwezigheid had aangesteld , ontboden nu
e, naar he'
t
16 v. in naam desVorsten , de Hollandsclae, en zeeuwsèke Edelen en Ridders,di
Ho
o
i
m.
j
1405 S0jj
J-ut, uog ni
etopgekomen waten,ten stri
jde (6). De véstinjen werden met eràkt
Van

aangetast,doch dewi
llzi
j stcrk waren.èn welbemand,oordeelden tle.belegeraarshe'
t
weltlraraazzaam ,zich hoofdzakcli
jk bi
jinsluitingte bepalen en dooruithongering hun
doel te bereilten. T0t dat eintle roeven zi
j, nietzonderyroote moei
jeli
jl
theden,om
tleze sterkten eene gracht, welke door eene sobans of borstwering van palen , door
wilgentakken verbonden en met aarde gestevigd ,omringd werd , zo0 dat den beleger-

denalletoevoerwasafgesneden(7).Xen wil,dataan dezeomheining(1eIlollandsehe
Tvfzl(het wapen en de maagd van Eolland dopr eene hegge omgeven),op de
grafeli
jke munten en zegels aangenomen, den oorsprong verschultligd is (8). Hej
(1)vAx wxzx,op wlcExzzR,St.lII,bl.76.
(2)HEOI,p.267.
(3)J.ALEvols,cltron.Belg.Lib.XXXIII.c.4,p.325,326. l-lEox,p.267.
(4)Rekenboekvan ntxl'
svan Doœ , Thesaurier van H olland , aangehaald biJ v. MIERIS, CItar!

' t

4

s

terb.m.Iloll.D.IV ,b1.20.

(5)k.xExp,Bescltr.m.Gorinchem ,bl.154,155.
(6)v.Mx>mls, Charterb
,.f.Rqll.D.IV,b1.20. Xenvindtecneopgavcvan deHollandsche,
Neuwscheen UtrechtscheEdelen,welkçindezen oorlogdienden,bi
jGorrloEvty,Chron.r.R011)
b1.421.,422.

(7)J. A.txvols, Chron.Bel
g.Z,'
â.XXXII.c.4.p.326. Deref,pl.::Kl,bl.324. Hz:à,
P.267.

(8)svz.
GEyzzh)D.111.bl.373.
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bll
jkt echter,datrecdsten ti
jdevanHerlog ALBRECHT ronde gouden ofzilveren hals-1N1
1400
sieraden , eene omtuining voorstellende, en toen tunen en twnen genaamd, door dcn

Landsheer aan onderscheideneEzelen en aanzienli
jke vreemdelingen geschonlten werden (1). Doordeze laatste omslandigheid in hetbi
jzonder,zoowela1suithetkarakter
van wztslx YI,komt ons niet zeerwaarschijnli
jltvoor, datdithalssieraad,geli
jk
mcn laterbeweerd heeft(2),hetbondteekeneeneryerbindtenisvanonderlingevri
jwaring
z0u geweestzi
jn tusschen destcden,.dieKabeljaauwschgezind zi
jnde, zich tegen de
Hoeksche partj vcreenigden en aan wier hoofd zich de Herlog (wltlzsx YI)uit
staatkunde stelde.

De belegering derdriesloten duurde t0tlaatin hetnajaar voort. N0g in hetlaatst
van W i
jnmaand werzen deZeeuwscheEdelen,welke toen deti
jd voordieheirvaart
bestemd s'erstreken was,huiswaarts waren gekeerd, door den Hertog ernstig vermaand,

zich methunnedienstmannen wederonderzi
jnebanieren te scharen en hem ophunne
kosten te dienen (3)..
Evereteln,doorhongersnood t0thetuiterste gebragt,ging het 11v.
eerst l)l
j verdrag over. Hierin werd bepaald, dat de bezetting, onderbeding van Wtcixn.

nimmer weder tegen het Stzeht of Rolland de wapenen op te vatten ,met hare llave 1405
vertrekken , doch het slot en hetgeen den Heeren ran J rkel toebehoordc,aan den

Bisschopbli
jven zoutlen. De<al&-an E p:rzfdïzlverhaasttedien derbeideanderestcrk1eB.welkealle hoop yan ontzetopgaven, toen zi
jvan daardebanieren desBisschops
zagen wapperen, en knrtdaarnahethuisin vlammen opging;terwi
jlHertog wllztzx
tevenstoebereidselen maakte, om over de bevroren grachten ladders aan te voeren en
hare muren te beklimmen. De bezetting trad , nadat haar opperbevelhebber,y de Heer

van Zoelen,gesneuveld was,in onderhant
leling,doch kondealleen li
jfsbehoud bedingen en moestkri
jgsgevangen bli
jven. Desloten wertlen geplunderd,inbranzgestpken 19v.
en t0t den grond t0e geslccht. Hetland van Ilageategn werd den Bisschop afgestaan , W iQterlq.

nadathl
j plegtig met zeven stolen heteigendomsregtderUtrechtscheKerk op deze
heerli
jkheid bezworen had. Yervolgenswerd metwzLx-zx, zoon desHeeren <an Jr/t
-:J,cen wapenstilstanl tot de eerslkomende Pinkster gesloten, waarop de bontlgenoo-

ten naarhunne haardsteden terugkeerden (1).
(1)v.wIJ>, op wzcxxawlt,Sf. 111.bl.77,78. Naleez.op de Taderi.J.
/z
'uf.bl.1p8,1:9.
Yerg. IIEDA, p. 267. D e rerm. BEKA, b1.324,uitwelke plaatsen onsechter nict gebleken is,

datook llisschop FREDERIK dittceken zou gedragenhebben,geli
jkwzGEylzRverhaalt,D.111.bl.373.
(2)BItoEanIJK.,D.lV.bl.30.
(3)v.xlEnls,Clèarterb.r.Iloll.D.IV.bl.27,28.
(4)J.A I-nnls,Chron. We/
g.Lib. XXXII.c. 4,p.326. I'
IEBA,p.267,288. be rerm.
ztxA,1:1.321- 328. A.KEJP,Be&cltr.1,. Gprinchem,b1. 155, 156.

1I.DEEIZ, 2 Srvx.

Ij
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-- GxsoEltrxwo. ondertusschen waren in het naburig Gelrebelangri
1406
jkegebeurtenissen

voorgevallen. De dootl van den laatsten manneli
jken telg uit het hertogeli
jk geslacht aldaar,had op nieuw en hevig de binnenlandsche twisten verlevendigd , dietlnnr

Hertog EbcAan wel met kracht beteugcld, maar niet geheelvernietigd waren (1y
h.
Rxlxovo lIIhat
ldriezusters,uitheteerstehuweli
jk-van Rzlxoro11ontsproten,achtergelaten.DeoudstewasMACIITELO,dekinderlooze weduwevandenGraafvanKleef)
detweedeMARIA,aan'den Hertog xan Gulik gehuwd,wien zi
jeen zoonhadgeschonken;en dejongste.
ELIZABaTU,abdiste'sGrtzrdzldlll. Gelrewaseen mansleen van
hel Duitsche Ri
jk; doch in twaalfhonderd vi
jf en negentig had KeizerAoox.vran
Fcddcu aan de dochtersdcrGeldersche Vorsten,bi
jgebreltvan manneli
jk oir,het
regt tot tle opvolging toegekend ,hctwelk later door onderscheidene Keizers was be-

krachtigd (2). overeenkomstig dedaarbj gemaaklebepaling,dateenejongerezuster
eerst dan het regt van opvolging bezat, wanneer hare oudere zuster kinderloos overleden was, had xkcur
rzl,o de meeste aanspraak op het gebied van Gelre. Xaar van den
anderen ltant was ook de zoon des Ilertogen van Gttlik evcnzeer daartoe gewetligtl

tlnor de gewoonte,dat z0o lang onderdebloedverwanten van den overlellenen ri
jksleenman een manneli
jlte spruit gevonden wierd, aan deze boven allen de voorrang
toekwam (3). Beide zustershadden alzoo gcnoegzamen grontl,om elkanderhetregt
van opvolging tebetwisten;en bi
j de llerlevingderbinnenlandscheverdeeldheden,vond
elk van haaraanhangersenvoorstanders(1). De Hekerens Aerklaarden zich voorXACHTxlzo,dewi
jl de overledene GraafvanKleef van den beginne aan de zaak van REIxovnllIomhelsden ondersteundhad;terwjldeBronklàorstendaarentegen den'
Jeugdigen
wILLEM van Gulik begeerden, in wiensgeslachtzi
jsteedseenen magtigensteun gevonden hadden (5). Een nieuwe burgerltri
jg wasonvermi
jdeli
jk.
De Hertog van G ulik verzuimde niet,terstond met de Bronkhorsten in een verbond
te treden waarbj zi
jbeloofden,den zevenjarigen wILLEM a1swettig Landsheer te hul-

digen en zijnen vaderdevoogdi
jop tetlragen, tothi
j dejaren bereiktz0u hebben,
W in- om zelf de teugels van het bewind op te vattcn. Ditverdrag werd door w zsLzx van

t
1e3
r7
m.
1 Bronkltorntjhethoofd vanzi
jn geslacht,nevenseen aanzienli
jkgetalanderevoorname
(1)Polezwrs, Ilist. Gelr.Lib. YII1. p.299. NIzu0:F,Gedenkw.1lflde Gcdc/l.p.Gelderl.
D.,
111,bl.3,4.

(2)ZieJlgem.Jcdc/l.d.Fc#erl.1).11,St.1.b1.450
(3)G.v.uàsszl,
T,Arnh.oudlt.D.I,b1.24aangehaald doorwIJII:AF,Gedenkm..f/defie#cl.
*.Geldevl.D.III,bl.V.

(4)Verg.FxolsszRr,Y.111.feuillet53.
(5)Yerg.XIJHOA:,Gedenkw.xïfde Jeddé.r.Geld.D.I1I,b1.VjVI.

'
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aidders en knapen bezegeld (1). ne uekerens,aan wierhoofdwocvza,Heervan1:
14
70
16
Eooret en Keppel zich bevond, toeftlenniet,om insgeli
jksonderscheidenevermogende Heeren vnor hunne belangen te winnen. Onder deze behoorden de Utrecht-

scheBisschnp ARxovovan S/prp, welkevan moederszi
jdeuithethuisvanKleef was
ontsproten , en aElwoup van Brederode,Heer van Gennep ,een achterltleinzoon vanFIslppz, zuster van allxorn l van Gelre,en schoonvader van zAx,Heer van Li
-j
nden,

f
lie het geheelevertrouwen derGravin-weduwe xAcuTEl,pgenoot. Hetzi
jdeze maagschapsbetrekltingen,hetzi
jstaatkundigeinzigten denBisscàopvRn Utrecltten den Heer
vanB rederode aan de Hekerens verbonden hebben , zeker is het, dat deze aanhang,

zoodrahi
jzich sroorx&cuTEto verklaard had,in hen eenen voornamen steun vond(2).
0m het aanzien en de magt dier Yorstin te verhoogen, wist men een huweli
jlk
tusschen haar en den vermogenden zAw ran W îpz: , Heer van Gouda en Sehoon-

J/rezz te bewerken (3). Hi
j was de tweede zoon van LooEwzzK van Chatillon,
Graaf van Blol'
s en Soissone , en van JollAxwA , erfdochtervan den beroemden en

ridderlgken zAl vanffezleéwpl/?tpdzl,lleervan Beaumont,braetlervanGraafwIIZLEMlll
van Ilolland. Door zi
jne uitgestreltte bezittingen in Holland , Zeeland en IlenejnsbrnedersLooEwzzm n0g methetgraafschap Bloin,q
roumen , welke tloor den dood zi
vermeerderd wertlen, was hi
j een der aanzienll
jkste en ri
jkste Heeren van zi
jnen
ti
jd (4). Ongetwi
jfeld alleen om diereden,trachtten deHekerenshem metxAcnrElzo
te verbinden en hun doelte bereiken,daarandersén zi
jnevergevorderdejaren én
zi
jne weinige bekwaamheid in zalken van staaten oorlog, hem ongeschiktmoesten
verklaren, nm hare regten tegenos'ereenemaglige parti
j te handhaven,cn den staat
(1)Chron. Tiel.p.385. Posrzsrs,Hist. Gelr. Lib. VIl1.p.209. NIJSOFF, Gedenkw.ffç'f
de Gesch.v.Gelderl.D.llI,bl.YI,Vl1.

(2)Chron.Tiel.p.384,385. Powrlxrs,Ilist.Gelr.Zïâ.Vlll.p.209. NIJIIOFF, Gedenkw.
lfïfde Gesch.m. Gelderl.D.1lI,b1.Y1lI,IX.
'

(3)FnolsslRz,V.111.lèuillet53.J.xtEvols,Chron.Belg.Lib.XXXI.c.22.p.296.Chvon.Tiet.
p.285.Chron.Magn.Belg.p. 339,alwaaropgemerkt wordt,datdeeerste gemaalvan MzcHzxtn,
Gooraxsm van S cïsdicrg ,delaatste Graafvan Los of Loon J haartweede gem aaldelaatsteGraaf van

Kleef,dewtjlditgraafschap nahem aanhetlauisvan van derMark geraakte;en haarderde gemaaldelaatste QraalvanBloh geweestis.Ditisnietjuist.Qrl,debroedervanJAw,wasdelaatste
Qraafvan Blois. 111*overleed in 1397. Zie nx tàxo: vAx wlzslzzqoEx, Gesclt.d.Ileeren en
B eschr.d.8tad m.#. Goude,D.1.b1.203.

(4)Men xindt eenelit
jstvanalzi
jneheerli
jkheden,bezittingen,rentcn,enz.diebi
jnaweleen
derde deelvan Holland en Zeeland uitmaakten,bi
j c.z.BEtàwGxvlwwlzxozxRnEx,Gesclt.d.
Ileeren en Beschr. d. stad r. d. Goude, D.1.b1.107- 111)309. Yerg.FxolsswhT,V.111.
feuillet 53.P05Tl5ES,Hist.Gelr.Z,3.YlII.p.299.
*4 +
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1371- in dit hagchell
jk tl
jdsgewrichtbehoorll
jk tebesturen (1). Ondanltsde zigtbareafkeu1406
ring van Hert
og AIZBRECST, wien zAx van Wlpf'te Quennoiover dithuwell
jk raad14v. pl
eegtle,werd hetecbterweldra teJrnltem

me@veelplegtlgheid vpltrpkken (2). De

Sprok-nieuw gehuwden namen terstond de titels en wapens <an Hertpg en Hertogin va
kelm.
1372

Gelre, van Graaf en Gravin van Zutphnn aan,en werden onmiddelljk a1szoodanig
door EXOEI,BERT,Graafvan der Mark, Aooxzv van der Mark,Graafvan Kleef,
wILLEM 11,Graafvan den Werg en andere naburigeHeeren erkend (3). DeGraven
nan #:?.Mark en van Kleef hadtlen reedsvrnegeraan xAcuTzto bi
jstandverleend en
hulp beloofd,en daarvoorvan haareenige aanzienlt
jke goederen eninkomsteninpandschap ontvangen (1). De Bisschop van Utrecltten zAx van#lp4,doorhenenandere
bondgenooten ondersteund, bragten thans eeneaanzienli
jkekri
jgsmagt, grootepdeels
uit ruiteri
j zamengesteld, bi
jeen, metwelke zi
juithetNeder-stzelttinde Feluwe
rukten (5). Terstond werd devesting Grullsfoortbelegertlen navi
jfdagen bemag.
tigd. Kannenbarg zwichtte na een beleg van achtdagen (6). JFagenzngen onder-

rEso alsHertogen Hertogin
24 v.wierp zich ; en kort daarna werden zAx van Wlpfœ en xxcur
SPr0k- d tad J rnltem gehuldigd

kelm in e s
,wieroudevoorregten zi
jbekrachtigden (:). UitJrnItem verleendenzi
jbi
jopenebrieven,hunnen poorterenvan ter GoudeenvanSehoon17v.
Lente-ltoven vrl
jdom van deGelderschetollen (8). Eeneonderneming legen destadGelre
.

mzand'mislultte. Xaar daarentegen werden de sloten Kell,Jller en andere op de Felume

vermeesterd. Nadatmen te vergeefstegenhetsterkekasteelNt
j-enbeek aan den IJ&-

(1)NIJàQFF, Gedenkm.lïf de Gedci.T.Gelderl.D.III,bl.X.Vcrg.DEI,
AwGZvzxwlzxGzzhnxx,Gesch.d.Heet'
en en Aedc/lr. #.stad v.d.Goude,D.1.bl.111- 115,399.

(4 FaolsszxT,V.111.Ieuillet53.DEtzxzvzxmzwozExoEx,Gesci.d.JfeercsenWedcir.d.stadr.d.
Goude,D.1.bl.399-404.(tliasil) zegtFaalsslhr,t.a.p.((eutmessire zzaAix de Bloys lkmme
ctguerre quimoultluy cousta-n

(3)cltron.Tiel.p.385. PowzAwrs,Hist.Gelr.Lib.VIII.p.299.nxtAwqzuxwxzxwzERoxw,
Gesclt.d.Feerep en Bescltr.d.stad r.d. Goude,D.I,bl.405.

(4)NIJUOFF,Gedenkm.lïldeGesch.r.Gelderl.D.lII)bl.XI.

(5)DEtlwGx vzxwlzxGzERnxx,Gesch.d.Ileeren en Wedcir.d.Jfcd m.d.Gou,de.D.1.b1.408.
(6)J.xtzvols,Lib.XXKl.p.296. Chron.Tiel.p.385. DEtlsGEvàxwIJNGAERDEX,Gesch.
d.neeven en Beschr.d.stad m.d.Goude,bl.408,409.

(7)NIzH0rF,Gedenkw.uitde Ge&ch.m.Gelderl.D.111.bl.XI. oork. 50.3,bl.5. Chron.
Tiel.p.385.

(8)v.Mlzxxs)ckarterb.m.R011.D.IlI.bl.266. Xuaorx,Gedenkw.vtfdeGe&ch.%%.Gelderl.
D.111.oork.50.4)b1.6.
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V0IZjnokrachten beproefd had, M'erdhetbelangri
jkeLobedeydesleutelvan W aal,1a:1R%
jV 0SJXHCIjaingoYillen en naeenelangdurigebelegeringbemagtigd (1).
1106
hmiddels had hetOverkmartzerde regten van den jeugdigen wILLEx van Gulik
erkend,en zl
jn vader de voogdl
j aanvaard (2). Nt
jmegen,Tïd!en Ilardermç
jk
waren dit voorbeeld gevolgd, en even als Roermond, door den Hertog van Gulik in
hux e oude voorregten bevestigd ,of met nieuwe gunsten begiftigd geworden. Xaar

dezeYorsthad n0g nietvoorzi
jnen zoon debeleeningdesKeizersverwnrven,enzonder
deze kondehi
j zich niet van de duurzame trouw en genegenheitldes volks verzekerd
houd'
en. Hj hieldsteedsden Hertog vanBraband,wEwcEssAcs,'sKeizersbroederen
stedehnuder, sinds den Baesweiler slagin hechtenis(3)en weigerdehem teslaken,
ofschoon ender die voorwaarde de Keizer hem het uitzigt op het beleenen van Gelro 4 v.
aan zi
jnen zoon,en een huweli
jk <an dezen laatste metKATIIARIwA Tan Wef
g'eren,de Grasm.
1372

dochtervan Hertog Arvazca'
r,opende (é). KARZL lV overdezehalsstarrigheidverbitterd,beslootden rl
jksbanoverhem uittespreken enbegafzicht0tdateindenaarJken,
doorde Keizerin en een schitterendenstoetvan geesteli
jkeen wereldli
jkeRjksgrooten
verzeld. Aan deMaaa wachtte een Brabandsch legerzi
jne bevelen af, om zich met
de keizerli
jke bendentevereenigen en op den eersten wenk hetland van Gallk v(andell
jk binnen tetrekken. Doch te goederure traden deAartsbisschoppen 4anTrzer
en Keulen , de Bisschnppen van M entx en Lw4k , en Hertog AtBhzcu'
r van W :f
gkrdz&

met zl
jnen broeder o'
rTo, Xarkgraaf van Brandenhurg , tusschen beide (5). ;i
jZomerwe
1
ke
maand.
veri
jdeltlen de pogingen desBisschopsvan Utrenltten dcsGraven :an Bloo ,
metdeHeeren van Putten,B'
rederode,Montfoort,Fppr'len een talri
jk gevolgte
J ken gekomen waren , om de beleening van het Hertogdom Gelre aan w ztszx van

Gulik endiensverloving metde dochterdesRuwaardsvanKollandteverhinderen(6).
Immers,Hertog AtlaEcuT, wien hetnietonverschillig kondezl
jn,datdeaanslaande

(1)J.A tEvols, câron.Bel
g. *i3.XXXl.c.22,p.296. Chron.Tf'
el.I..385. Powrzsvs,
H ist. Gelr.Z,
'â. Ylll. p. 301. Stlcurzsuexsr, Gel#. Gedc/l.B.YllI.bl.154. DE I,
AwGE vzs
wuxoznozx) Gesck. d. Jp eres en Beschr. d.4lcd r.#.Goude.D.1.bl.499,410. 5ua0rF,
Gedenâm.vïfde Gesch.m. Gelderl.D. 111.bl.XlY.XV.

(2)NuaorF,Gedenkw.zfïfde Gc#ci.p.Gelderl.D.111.Oork.N0.5,0.
(3)Verg.hiervoor,bl.294.
(4)v.xxzRls,Charterb.w.Holl.D.111.b1.267.
(5)Pesxzwrs, Hist. Gelr. Zïâ.#111.p.300. Sslcllnzsahsr,Geld.Ge&ch.B.VIlI.b1.154.
NuuorF, Gedenkm.lïlde GedcA. w. Gel#erl.D.lII,bl.XIl,XIII.

(6)pxtzxzv.mzxzzEnzx)Gesch.d.feerel enAe#câr.d.#lcdr.d.:4.4e,D.1.:l.407.
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1371- verloofde zi
jner dochter Hertog van Gelrewerd, begafzich ondertoestemming des
1406 Keizers, met oTTo l'an Brandenburg naar Galik cn bewerkte, dat AVILLEM (jeu ge-

vangen wlxcEsuvs dadelt
jk in vri
jheid stelde en zich methem en debeize bemiddelaars naar Jken spoedde. De Hertog van Gulik wierp zich voor de voeten des Kei-

zers) erltende zi
jn onregt en verwierf genade. Daarop werd overeengekomen, dat
even a1s w zxcEssAvs, o0k de overige gevangenen zontler losgeld ontslagen zotlden wor-

den. DeKeizerverklaartle voortsdenjongen NVILLEM van Gulik,alsdenaaste manneli
jke bloedverwant, voor den wettigen erfgenaam tler overledeneHertogen >:IIITAI:B
en RElxorb , en beleende hem m et het herlogdom Gelre en het graafschap Zatpken,

floch droeg hetbewind,ti
jdenszi
jneminderjarigheitl, zi
jnen vaderop (1). Toen of
kortdaarnawerdin weerwilvan zAw van WJP/ en derHekerens, dejeugdige Vorst
aan AIZBRECHTSoudstedochterverloofd (22.
Om dien ti
jd maakten deBronlthorsten,aangevoerd doorolzsBEhT,Hcervan Bor1zv. kulo, nENORIK , Heer van K ït
vc/è, en PETER van Steenbergen , zich desnachtsmeester
Zomer-

y

maand.van Arn,:??z (a). kragopçpge. geraakteinsgeli
jkswelzrain hunne magt,waardoor
1372 de Bisschop van Utreeltt verhinderd wertl, vooreerst de F:ld
zz
ttl: vertler te verontrus-

ten (1). JAx van A/pfz-werd hiertloor een gevoeligeslag toegebragt,welken het
innemen Yan Tzelt100rGooswlzK van Fcrfi voordeHekerens,nietkondelenigen (5).
En daarhi
jeven weinig berekend was,om aan dewederwaardighedenmoedighethooftl
te bieden, als om de moeiten en gevaren eensoorlogstetrotseren,vertrok hi
jnaar
Schoonhoven en liet het beleid van den kri
jg aan zi
jne gemalin,den Bisschop van
Utreeltt,en den Heervan Gennep ever(6). De Hertog van Gulik poogdeinmidtlels

(1)PowTwsrs, llist. Gelr. L.ib.YIll.p.300. 5IJlI()ry, Gedenkw.vïfde Gesch.r.Gelderl.
l).1lI,b1.XIV.

(2)NlluorF, Gedenkw.wz
'l de Gedc/l.r.Geldert.D.lII,b1.XIV.nxtzsvzvAxwtzxGwlanzx,
Gedc/l. #. Ileeren ezèBescltr.der s'fcd r. #. Goude.D.1. bl.405. AVILIZEX van Gulik was
in 1364 geboren. Chron.Tiel.p.377.

(3)J.A tEvnls,Chron.Bel
g.Lib.XXXI.c.22.p.296. Chron.Tz'e/.p.385. P0>TA>rs,
H ist. Gelr. Zïâ. Vlll. p. 301. Nlzaorr, Gedenkw. '
yz'
f de Gesclt. r. Gelderl.D. 111. Oork.
No.11.bl.11.

(4)5IJII0>T,Gedenkw.vfïfde Gedc/l.m.Gelderl.D.l1I,b1.XV.
(5)cltron.Tiel.p.386. Zie >erdezen vzx vznlk,deaant.van v,turwExophetCltron,
Tïe/.p.376 (q). Verg.hiervoorbl.277,278.

(6)J.A kxxms,Chron.Aelg.Lib.XXXJ.c.22)p.296.FsolsszltT,V.111.lèuillet53.

D ES Y I DE R L I N D S.

3a
-9

degenegenheid deringezetenen te winnen. AlsVoogdyanGelre,verleendehi
jenzi
jne13
711406
.
gemalin aan onderscheidene plaatsen ,bi
J
hetbekrachtigen der oude voorregten , tevens

nieuwe gunsten en vri
jheden. Hl
jnam in hetbi
jzonderde belangri
jke stad Jrnltetn,
nevens W agençngen en de omliggende dorpen Eede, Bennekum en Redlneltem

(A::?â,
?zzz)) in zi
jne bescherming, dewi
jl de inwoners de aanvallen deruitgewekene
Hekerensgezinden vreesden,diedeomstrekenonveilig hielden (1). En dezevreeswas
nieti
jdel. lmmerszelfsterwi
jldeHertogzich metzi
jnzoonin Jrnhem bevond,rukte
nnverwachts de Bisschop van Utreeltt met eene krt
jgsmagtvoordie stad en daagde
hem ten stri
jtle uit. Hi
j weigerdedien. De Kerkvoogd plunderde en verbrandde nu
de voorstad en keerde na verloop van vier en twintig uren , naar Rhenett terug.

De Hertog begaf zich naarNl
jmegen) doch uitde verspietlersvernemende,datz0o
hi
j zich voor llel vertoonde, men er hem ongemoeid znu binnenlaten, besloothi
j
spoedig t0t tlen tngt derwaarts. De Bisschop van Utreeht wierp zich nu i
jlingsin
die stad , waar de Hertogin MACIITEI,O ziclz bevond. Men dacht hier echtermeer aan

het vieren van feesten en aan degenietingen (leslevens, danaan hetbehoorli
jk bewalten der vesten. De Bronlthorsten geraakten derhalve des nachts onverwachts over 7 v.
de m
llerfsturen in de statl en temitlden der feestvierenden , die echter onmiddelljk tema
and.
s
nel
d
en.
De
Br
onkho
r
s
t
e
n
behi
el
de
n
na
een
wo
edend
gev
ec
ht
de
ov
e
r
ha
nd.
1
372
wapen
llet getalder gesneuvelden en gewonden wordt nietopgegeven. Onder degevangenen
telde men LoEp van Sp/rzl, broeder des Bisschopsvan Utreeht,q.
lzsBEhT van #crd6nberg of Ilardenhroek, FREOERIK van Zl
,
zfjdvz, zwKoB van Zpi/tprz'l, EltwsT '
van
Groenenwoude en meer andere Ridders en knapen. De Bisschop zelf,vermoeid van

hetstri
jden,kon ternaauwernood op hettolhuisontkomen, waarM.
&cHTELo tlen uitslag van het gevecht afwachtte. Des antlerentlaags kwam de Hertog met eene bende

kri
jgslieden veor de stad en maakte zich gereed, om hettolhuistebelegeren. be
Utrechtenaars, onmiddelll
jk dnorrenboden van den nootlhunsKerkvoogdsonderrigt,
bragten in alleri
jl eene gewapende magtbi
jeen, trokken tegen zonnenondergang te
W iik hlj-D?4?zré'ld#eoverdeLek,legden hetdorp Raveneîrade in de asch en t0gen,alleste vuuren tezwaard verwoestende,totde Lingevoort,welkezi
jovertrokken , en ltwamen n0g twee uren vôôr zonsopgang den volgenden dag voor Tiel. De
verheugde Bisschop begaf zich terstond in hunne legerplaats en schaarde hen tot den

stri
jd,wellten hi
j den Hertogaanbood. Deze,wien hetminderaan voorzigtigheid en
beleid dan aan ltri
jgsmanseerontbralt, veinsde hieraan gehoorteleenen,doch slechts
om zich de gelegenheitlte verschaFen,uitde omsingelde en kwall
jk voorzienestad te

(1)NIJUOF:, Gedenkw. lïl de Gedci. t,. Gelderl.D. III,bl. XYI. oork.N0.8-16.
b1.9- 15.
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13
17
40
16
- ontsnappen. Tnen derhalve de vl
janzen al hunnemagtop een punthadden bt
jeengetroklten,cm hem ,overeenkom3tig zi
jn kri
jgsmanswoord,slag televeren,tooghi
j
in stilte uiteeneonbezettepoortnaarNg
j-megen, de gevangenen metzich voerende,
doch Tzelaan den Bisschop ten beste gevende, die eronderhetvreugdegejuich des
vollksontvangen werd (1).
Het verlies vau Tielwerdin hetzelfdejaarnog doordatvan Zaltbommet,Fenlo
en Ilarderm%
j'k aan de zjde des Hertogs gevolgd,waartloorde Hekerenszich van
drie belangri
jkepuntenin verschillende deelen van hethertogdom meesterzagen. Bj
hetbeleg van Ilardermù'k waszAx van Wîpïe,en bi
jdeberenning vanZalthommel
de Hertogin xAcar
rzsn zelve tegenwoordig geweest. De laatstgenoemde stad moest
voor den geboden tegenstand duizend gouden schilden opbrengen. De Hertog van
G alik daarentegen deed eenen vernielenden strooptogt in het N eh r-stzcltt, plunderde en vcrbranllde de dorpen J '
m erongen , D oorn , Zezet cn de WïJl en keerde

met ri
jken buitterug (2). Deerkenning van zi
jn gezag tloorZutplten en Doeaburg
wasvnor hem van meer belang. Hj ontving de hulde dezer steden,wieraloude
vnorregten hi
jbevestigdeen metnieuwe vri
jheden aanmerkeli
jk vermeerderde,terwi
jl
hi
j hare burgeri
jen kwi
jtscholtlwatzi
j tegen hem misdaan hadden (3). Hierbi
jbeperkte deze Vorst, die ))door weldaden de ingezetenen aan zich trachtte te verbin-

18v.den'' zi
jne gunsten niet. T0t bevordering deshandelsverleende hi
jzelfsden 'ut.
. k. d
maznd.phenaars vri
lheid, om vrede en beslanp metzi
lnevlan eu temaken jé). Den zelf1372 tlen dag bepaalde hi
j,datz0o lang Lohede in de magtzi
jnerwederparti
jzou bli
jven,
de t0l voor de 0p- en afvarende schepen langsde W aal,te Ni
imegen)langsden
18v. Rz
jn, te J'
rnltem ) en langs den I.hnel, teZ'
utplten, zou geheven worden (5).
Herlst-

Slagt- pe nisscllop van Utreeh.t en de Heeren van F oorat,de hoofden der Hekerens,slomaand.
ten twee maanden later met w lLLzx van Wr/zzi/zprl'
r, glzsssltT van B orkulo,

ssxoRxx '
van K fœcAensTxvEx van Z/fi&s,devoorstandershunnertegenparti
j, een

(1)J.ztlvols,Chron.Bel
g.fïi.XXXI.c.22,p.298,297.Chron.Tz'el.p.387.Deverm.
sxxà, bl.268- 270. PoyTwlrs, Ilht. Jc/r. Lih. Vlll. p.103. StlcnrEwuonsr, Geld.GcdcA.
B.VIlI.bl.155. NIzH0Fr,Gelenkw.1Iïlde Genclt.m.Gelderl.D.lI1,b1.XVII,XYIlI.

(2)J.A tEvnls, Cltron.Bel
g. Z?
3. XXXI.c. 22. p. 297.Cltron.Tiel.p.388.De wcrzzz.
gSK:, b1.270. PowrAwcs,Ilist.Gelr.Lib. V1lI.p.302. Stzcllrzwllonsr, Geld.f7edc/l.B.VII1.
b1.155.D= I,
ZAGEvzxwlzxGzERoEy,Gesch.d.Ileeren en Acdcir.#.stadr.#.Goude,D.1.bl.410.

(3)NICIIOFF,Gedenkm.lïldeGcdc/l.r.Getderl.D.111.Oork.50.12,13,14,15,bl.12 15,
(4)slzsol'
r,Gedenkm.vz-fde Gedcâ.m.Gelderl.D.111.Oork.N0.16,bJ.1J.
(5)Nlaprr,Gedenkw.vïfdeGcdc/l.1'-Gelderl.D.111.oork.No.17.
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verdrag, waarbi
j zi
j elkander deschorsing derwederzi
jdschevi
jandeli
jkheden,en de13
71-.
140s
.
onzi
g.digheid der landstreek aan den regter oever van RL
n Ilu el verzekerden.
.)n e

Hierlagendemeesteheerli
jklzedendervoornaamsteEdelenvanbeidezi
jden,wiergrenzen
zoodanig dooreen slingerden ,dathiertloordeaanhanger:vaneeneendezelfdeparti
jvanelltantler en van eenige hunnereigendnmmen gescheidenwaren ,hetgeen gedurigbotsingen
veroorzaakte en het handelsverkeer geweldig belemmerde. De oederen desGraven van

Kleef aan deze zî
jdedesRi
jnö.,endie,welke deBisschop van UtreehtopdeFdlfz'
lz:c
op den linker Ilsseloever in pand bezat, waren , even a1s de steden D oetichem ,
Loehem en Groenlo, mede in dit verdrag hegrepen. Aan Zutphen en D oenburg

werdûaarenboven deongehinderde scheepvaartop den lk
liseltoegestaan,nlitszl
j niet
vnorbi
j het HekerensgezindeKattem zouden yaren, zonderaldaaraan tcleggen en
van den bevell
aebber eenen vri
jbrieftevragen, welke hun dan nietmogtgeweigerd
worden (1). Omtrenthetmidden (lesvolgenden jaarsvergunde wxLxz
Ex vanW,*/zlihol-&t, als Drossaart van den Lande van Zatphen , gan de ingezetenen van D oeahurg ,

ziclzîn (Ien binnenlandschen ltri
jg nnzi
jtlig te houden en binnen hunnevesten mettlen 2 v.
rvi
jand handeltedri
jvcn (2). Die stad verleende daarop vri
jgeleideaan delieden (lesmZoame
and.
Graven van B tols en der Hecren van F ppré'l, om op hare markt levensbehoeften in 1373

te koopen, waartcgen zi
jdevri
jeovervaart van den Itheelmqteen klcin pontschip
bedong en tesrens veiligheid voor hare vaartuigen , welke op dien strpom ofin de
stadsgrachten voor anker lagen. Deze overeenltomst moest stand houden toteenealge-

meene verzoening z0u getroFen zi
jn (3).
Detoenadering tusschen debeidestri
jdendeparti
jen,werd ongetpi
jfeldaanmerlteli
jlt1a;abevortlerd door tle oorlogen des Bisschops van Utreoht met Ilolland en den Heer van 1375

P'
uttenetein,welke debisschoppeli
jkeN apenen uitGelrevoerden (é).Hetbli
jktzelfs
op goede gronden , dat in het laatste gedeelte van .
dertienhonderd drie en zeventig ,

doormiddelen onder waarborg van Hertog AlaqRxcuTvanS:f
@jer:l,tussqhentlenGmal'
van Blol'sen zi
jne gemalin aan de eene,en den Hertog en deHertogin vanGulikaazt
de andere zi
jde een verdrag isgelroffcn,waarbi
j een gedeeltedeslands,vcrmoedeli
jlk
de Over- e.n N eder-Betuwe, de Tieler- en Bomm elerwaard, het graafscllap Zutplten en de K eluwe door de Herlogin xAcnr
rErzb, en hetoverige van Gelre dpor tlelp

Hertog van Gttlik totaan de meerderjarigheitl4esjongen wlrrsxs,zou beregtwor(1)StlcuTEwsoRsr, Tooneeldc: landnrc> Gelderl.bl.93) 94. Nrzlnrr, Gedenkw. xïfde
Jc:c#. m.Gelderl.D. 111. bl. XIX ,XX.

(2)NuHery,Gedenkm.vïfde Gedc/l.p.Gelderl.D.111.Oork.5o.19,b1.17.
(3)StlcurzslloRsr,Gel4.Gesch.B.V1ll.b1.156.
(4)Verg.hiervoor,bl.295-297,33.
0-333.
Il.DEEL. 2 STvK.

15

362

A LG EX E ES E G ESC H IE D EK IS

1371 den. Zeker is het, tlat xAcurrsx,n in de steden E lhurg , Scrd6rlmf
g'k ,Zutphen ,
1406

Doe&hltrg en vermnedeli
jltooltop andereplaatsen,alserfvrouw erkentlen gehuldigtl
l2
8v.is geworden. Men denlkttevcns, dat deze verzoening insgeli
jksaanleiding gegexen
aente-

,,paand.heeft tot eene vereeniging van beide parti
g.en tegen tlcn Bisschop vau Utreeltt,wiens
1375 hecrsch- en bemoeizucht men reden had te vreezen. Althansde Graven van B lol&

en 5,an Kleef bevonden zich alsbondgenooten van Hertog AlzBlvzcuT, denaanstaanden
schoonvadervan wILIZEM ran Gtzlià,bi
jhetvermeesteren s'an deStichtschevesteGildenbttrg, en de eerstgenoemde verschi
jnt alsborg van dietaVorstin hctvretlesverdrag met den Utrechtschen Bisschop, den ijverigenverdedigervandebelangen der
Hel
terens. Xen meent ool
t, tlatde StichtscheKerkvoogd sindsdien ti
jd,en nadat
hem tle stetlen Elburg ,llarderwt
j'k en Hattem in pand voorvi
jfen twintigduizend
18v oude schilden, welke hi
j waarschi
jnli
jk tl
Jer Herlogin MACUTELO had Toorgeschoten,
l
lae
rfkt-waren afgestaan, zich weinig meer metdeGeltlersche zakenbemoeid heeft(1). Hi
j
lk
ftand.
.

1:75 komt evenwel nog voor als bondgennotvan den Graaf en de Gravin van B loia in den
zoenbrief, welken zeze als llel'tog en Hertogin s'an Gelre uitvaardigden ten behoeve
<an FREOERIK , Graaf van Aleura en Heer van z?aer, olzsBEltT van Wrpni#pr'l,
Heer A'an Borkulo , GERRIT ,Heer van W eerdenharg en een groot aantal audereEdcSl
a
g
t
m.
l
1376 en ' Ridders en Kngmen , betrekkeli
jk detwisten en vi
jandeli
jkhetlen,welkena den

tloot
l van Hertog zovwao waren voorgevallen. 'i
jverklaarden daarmede alzezeHeeren in de leen- en eigengcederen hersteld, zoo alszi
jdie ten ti
jdevan genoemden
Ynrst bezeten hadden ; en aven hun , nevens die ingezetenen van de Over- en N eddr-fdff
zlr:, den Tielermaard en Tegeterhand , welke methen hadden zamenge-

spannen, kwi
jtscheltling van alle eischen wegens gepleegd onregt en geweld, en
kwamen met hen overeen betrekkeli
jk het behandelen en loskoopen derwederzi
jdsche gevangenen. Daarentegen belooftlen zl
j,welke in dezen zoen begrepen waren,
den Hertog en de Hertogin van Gelre als gehoorzame mannen en onderzaten te dienen tegen de lrnhemmers, en w ltrEx en zAx nan Steenbergen , die, ofschoonhunne
bezittingen op de F elwme gelcgen warcn , nog steeds den Hertog van Gulzk aankleeftlen. Verscheitlene Hekerensgezintle Edelen en Ridders metRElwovo van Wr:#:rode, Heer van Gennep , aan het hoofd , bezwoeren plegtig deze voorwaarden te 0n.

derhouden en tehelpen houden,hetgeen zj methun zegelbekrachtigden (2).
(1)XIJIIO:F, Gedenkm.vïf dc Gesch. r. Gelderl.D. lIl, b1.XKV XX5
'TllI. Oork.No.
20 22,b1.17 22. Verg.p05T15ts,Hist. Gelr.Lib.VllI.p.301-308.Stlcu'
rExHoEsT, Geld.
Gcdc/z.B.V1lI.bl.156 158. n: tllcEvlxwllst
là>rRllp:x, Gesch.d.Heeren en Scdcir.#. stad
r.#.Goude. D.l,bl.411 415.

(2)XIJIOFF, Gedellkw.MïfdeGesch.z,.Gelderl.1).111.oork.Xo.29,b1.22. Verg.I'PSTAyts,llist.6e&.Lib.VlI1.p.108, StlcllTEsllons:j Geld. Gcdc/l,B.VIII)bl.158)159.
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Deze 'verzoening werd weldra gevolgd door een enger verbond oflandvrede voor13711406

en tgd van zes achtereenvolgende jaren,tusschen den Hertog en de Hertogin van
Gelre,zAx van W!p2
'J.en zi
jne gemalin MACHTELD,endeEdelen,RidtlersenKnapen,
z0o wel Bronkhorsl-a1s Hekerensgezintlen, ten getale van bi
jnadriehonderd,in de

Orer- en F eder-Bet'
uwe, den Tieler- eri T omm elerwaard en in de Gelderscke 6
F elume gegoed en gezeten , nevens de steden Iluheen , Tiel, W/znzzldî, R rage- ma
Lou
wan
fl.

ng-ngen, Ilardermi
jk, Elhurg en Ilattem. De verbondenen verpligtten zich tot 1377
onderlinge hulp en verdediging bi
jellten vi
jantleli
jl
ten aanval,bevordering van elkanders belangen en welvaart, bescherming A'an de openbare veiligheid zoowelte water

a1s te land, handhaving van het regt en dat niemand aan zijnen gewpnen regter onttroltken wierd. De geschillen , die onder hen mogten opknmen, zouden door

tiengezworenraadslieden,bestaandeuiteengeli
jkgetalHekerens-enBronkhorstgezinden,
onderzecht en beslist worden. Xet raad van deze gezworenen , die alle zes weken
voor de N eder-Betume,den Tieler- en Bom melermaard , te D '
el; en voordeOverSdfzfzp:en de K eluwe,teW agenzngen te zam en moestenkomen,zoudendcleden van

den landvrede gezamenll
jk geweld metgeweld telteer gaan,devredebrekersvervolen , ook buiten de palen des bonzgenootschaps, welke van Lohede af,de landen

tusschen de W aal en den Rù'n, met insluiting van den Bjmmelermaard en het
land van Buren benevens de geheele Geldersche K elame omvatten:.hunne sloten
nederwerpen , de geledene schade np hen verhalen en regtdoen over de gevangenen.

Ten belloeye van de Hertogin Mwcll'
rztn z0u gedurendevierjaren,eenejaarli
jksche
bede van achtpond van tliegenen ,well
te honderd pond ofmeer bezaten , en achtten
honderd van de bezittingen der mindergegoeden geheven wnrden. Hertog zkx '
van

#f/f> zou niet verpligt zi
jn, wanneerhi
j zich buiten 'slands of ongesteld bevond,
inpersoonmetdeverbondenen teveldte trekken;maarzi
jnebaniermetdedaaronder
behoorendemanschappen mogthi
jhun nietweigeren. lngevaldeHertoginbinnenden
aqnap van den landvrede overleed, zouden de gezworenen veertien dagen na haren
dood, te Tzelzamenknmen en van dàâr twee uit hun midden aan den nieuwen Landsvorst afvaardigen en hem uitnootligen in het verbond te treden. De overige punten

desverdragsbesratten bepalingen betrekl
keli
jlthetkri
jgs- en muntwezen, hetbetalen
van pachten, tjnsen en renten , hetinlossen van eigendommen,die sindsden t
lond
van Hertog Eova.
lto verpand waren , en tegen het woekeren. Dezelandvretlewerd door
den Hertog en de Hertogin, een groot aantal der verbondene Edelen , en door de

ieven opgenoemdesteden onderteekend en bezegeld (1).
(1)sllllo>'
r, Gedenkw. '
?I
,C'lde Jedcâ. v. Gelderl.D. 111.Oork.No.31,bl.28-45.Verg.
b1.xxlx.
. XX&ll. PoxTzlvs,#f'
:/.Gelr.Zk':.57111.p.308- 314.Sz-lcnTEylloRsT,Geld.Gesclt.
B.Y111,b1. 159- 161.
45 +
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DeHertog van Gulik verzuimde intusschen van zi
jnen kantniet,om debelangen
zi
jnsznonstebevorderen,en vonrhem,diemetrasscheschredenhetti
jdgerknaderde,
waarin hi
jzelfdeteugelsvan hetbewindk0nopvatten,den weg t0tden hertogeli
jken
zetel van Gelre efen te maken. Behalvehetgedeelte van Gelre,waaroverhem bi
j

gebleken overeenkomst van dertienhondcr; drie en zeventig het beheer was
toegekend , bleven à rnltem en het geslacht vau Steenbergen hem onverwrikt ge-

trouw (1). llaar deswege wertl deze statl, welke onder het gebied derHertogin
xzcllTzx,b behporde, doch standvastig weigerde zich daaraan te onderwerpen , door de
Hekerens uit het naburig W agenzngen hevig bestookt. Deze hadtlen met Rzlloro
van Brederoh aan het hoofd , ender anderen eens de overwinning in een gevecht

bj hetdorp Ooaterheek behaald en nevensHEXI3RIK van S@?zl@6l, menig anderRidder gevangen medegevoerd (2). De Guliksche Vorstspoorde ernstig deArnhemsche
Regenten aan , in hunne trpuw te volharden en de stad, ofschoon haar o0k alle tne#

voer was afgesneden, voor zjnen zoon te bewaren,dieweldrameerderjarig zi
jnde,
te hunner hulpe aansnellen en dankbaarerkennen zou,vatzi
jvxrhem gedaan en
huweliiksverbindtenis
ïeleden hatltlen. Ter bemoediging verwittigze hi
jhen van de h
uweli
jksverbindtenis
zi
jner dochter Jouxxxx met JAx, den veertienjarigen zoon van den magtigen oTw
van J'
rkel, op raad zi
jner vrienden van Gelre aangegaan, ten einde datgewest
te beter voor den jongen wlLlzzx te behouden, wiens huweli
jk met de oudste
dochter vx Hertog AI
-BRECUTireedsvôôrvierjaren vastgesteld, flevoltrekking nat
lerde (3). En inderzaatl, toen kort daarna wILIZEM van GMJï: zi
jn veer7 v.t
iende jaar bereikt had, en alzoo naar het regt dier ti
jden mondig gewor-

tirasm.

1377 den was, werden de voorwaarden zl
g.ns huweli
g.ks met uxvuxsysx vag sd?
r
-:rwz,
.y

tla maagdeli
jke weduwe van zotiAho van Gelre, geli
jk zi
j door eenen ti
jdge1100t genoemd wordt, bezegeld (1). Hertog AxznaEcu'
r kende daarin den verloof(len Vorst, a1s bruidschat, de drie en dertigduizentl mottoenen t0e, welke over-

eenkomstig de huweli
jksvoorwaarde mct EouAltp, reedswaren uitbetaald, doch die
men na llct vôôroverlt
qden van dien Vorst met regt had kunnen terugvorderen;
(1)Ziehiervoor,b1.361.
(2)J.A uvols,de orig. etAeà.Gest.DD.deBrederode, in MZTTHAEI Znalect.T.1,p.
632 ,633. Cltron. Tiel.p. 393. PoyTzlrs, Ilist. Gelr. Lib. V1II. p.314.SslcllrEynoRsx,
Geld.t;esclt.B.VlII.b1.161. Nlm0:l
?, Gedenkm.lïfde &esclt.m.Gelderl.D.III,bl.XXXII.

(3)Zieden briefvan den 23sten v.Slagtmaand 1376,hi
jSIJEOFF,Geh nkw.'lfïfde Gc#e/l.rGelderl.D.111.oork.N0.30. Verg.bl.XXXllI.

(4)J. A tsvols, Chron. Bel
g. Zz3.XXXI.c.22,p.2r . Verg.zullar:,Gedenkw.vffdc
Ge,c/l.m.Gelderl.D.111.b1.XXXIII.
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voortsdejaarli
jksche rente van zesduizend mottoenen, doorEorAho aan KATIIARIXA13
17
40
16
als weduwegoed toegelegd, en zulks mede over de zes jaren, velkesinds zi
jn
tlood verschenen waren. Hethuwell
jk,waartoe men, wegensde namaagschap der
verloofden, het pauseli
jk verlof had verworven, zou vôôr 2en aanstaanden Bloeimaantl voltroltken worden, althans op die wijze,datde gehuwden deburgerli
jke
gevolgen daarvan konden genieten (1). DeToornaamste Edelen en steden'anEolland
en Zeeland waarborgden de nakoming dezer voorwaarden met hun zegel. Onder hen
bevond zich niet alleen RElsovb van Brederode, Heer 4an Gennep , maar zelfs zA>
van #!oïœ, die zich echter hierniet,z0o a1s n0g kortte voren bi
jden Landvrede,
den titel van Hertog van Gelre en Graafvan Zutphentoekent. Xen beweert,dathi
j

dezen titel vrneger ook nimmerandersgebruikte,dan in debrieven,welkehi
j gezamenli
jk metzi
jne gemalin uitvaarzigde (2). Thanshad hi
jdiengeheellaten varen
en zich te eenenmale aan hetkrijgs- cn staatstonneelonttrokken. W eerzinin eenen
oorlog, welke een groot gedeelte zi
jner inkomsten verslond; de overtuiging, dat
hi
j overeenkomstig hetverdrag van dertienhonderd drieen zeventig,nahetmondig
verklaren van w ILIZEM ran Glffïà , geen gegrond regthad, om verderop hetbewindvan

Gelreaanspraak-temaken;dewensch.HertogALBRECET,vanwienhi
jzi
jneaanzienli
jkste
Hnllandsche , Zeeuwsche en Henegouwsche bezittingen in leen hield , en die in zulke

naauwe betrekkingmetzi
jnenmededingergetredenwas,nietvanzichtevervreemden;en
eindeli
jk de aangeboren zucht naar rusten vrede,welke zi
jn gevorderdeleefti
jden
ligchaamskwalen l'oorhem te begeerlijl
termaakten,zullen zAw vanWlp/ totdienstap
bewogenhebben (3). HjhadzichwedernaarScltoonhoven begeven en daarweldraeen
bezoek van den Utrechtschen Bisschop ontvangcn,naar men gist,met het vergeefsche

doel,hem t0tanderegedachten tebrengen (1). Nadatde huweli
jksvoorwaarden tusschen wlLxuzx van Gulik en XATHARIXA van #:f
J
:':r:zldoorhem medegeteekend en

bezegeltl waren,gafhi
jdaarvankennisaan zi
jnegemalin en hare aanhangers,schonk
haar een levenslangen li
jftogt&'an veertienhonderdfranken jaarli
jks, en vertrnk naar

(1)NxzlorF, Gedenkm.vïf de Ge,c/l. r. Gelderl.D.111.Oork.N0.33.bl.45- 48. Veru.
b1. XXXIII, XXXIV ; en zie hicrvoor b1.278,279. PowrAwrs,Ilist.Gelr.Zïâ.VIII.p.314.
SslcHl'zzHollsr,Geld.Jedc/l.B.VIII.b1.161.
Je

@)l): uwGz vzx wxziozzlloxx, Gesch. d. Heeren en'W edc/lr.d.&tad m. d.Goude, D.1.
b1.416.(6).
(3)n. tzwGE vz> wusowERoEp, Gesch. d.Heeren en Wedcâr.d.dfcd r.d.Goude, D.1.bl.
418- 421. IIJIIOI'
:,Je&lâ'
lt
J.uit de Gczc/l.m.Gelderl.D.111.bl.XXXIV.
.

(4)n:tzsGEA'zxlI7sGà:l1)z:,Ge&clt.d.Accrep en Wcdclr.d.ntad r.d.:pvdejD.1.bl.416.
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1371- Frankri
jk(1). NaarSokoonhoven teruggekeerd zi
jnde,herbouwtlehi
jaldaarhetKar14* m eliter lklooster,en vergrootte zi
jn slotevena1sdatinterGoude. InBloeimaand,dertienhondel
'd tachtig eintligde hi
j op den burg te Sehoonhoven zi
jneloopbaan (2).
Xen pri
jst zi
jne godsvrucht, minzaamheid en vredelievendheid, maar laaltt teregt
zijne spilzucht. Kri
jgs- cn staatkundige bek-waamheden ontbrak-en hem geheel;hi
j
z0u een goed burger geweest zi
jn,intlien hetl0them niett0tden rang van Vorst
hadverheven. Even alshi
j,schi
jnto0k deHeervanGennep,aElloupvanBrederode,
zich ten minste voor cene poos,aan dadeli
jke ondersteuning derbelangen van xAcuTEI.O onttrokken te hebben. W elligt waren vooreerst de middelen van tlien Edelman

hiertoeniettoereikend. Hi
jhad,naarzi
jnebereltening,reedsten behoevederHertngin honderd en zeven duizend gouden schilden opgeoferd,voorwelkeaanmerkeli
jke
t
ol
l
e
n
,
a
mbt
en
e
n
Lobe
de
,
som hi
jzich methetpandbezitharersloten,
renten te
n deNeder-Betumeen op tleFelumemoestvergenoegen (3).
25v. Tiel,i
Bloeim. Door dezen ommezwaaivan zaken zag dejangewx
LtEAxvan G'
zlfià deschoonsteuit1377
zigtenop hetonverdeeld bezitvan Gelrevoorzich geopend. Dewoedederparti
jschap
was sinds de verzoening des vorigen jaarsmerkeli
jk bedaard; deovereenkomstvan
dertienbonderd drie en zcvcntig waarborgde den thans meerderjarigen Ynrst tegen
alle regtmatige aanspraak van MACETELB op het bestuur tles lands; en de vereenigtle

magt vanKolland en Gulik stond hem te dienst,'bm zi
jn regten gezag tegen haar
te handhaven , die, verlaten van echtgenoot en vele vermogende beschermers, welke
zich nu voor hem verklaard hadden , daarenboven door eenen zwaren schuldenlast ge-

drukt werd (1). Behalve deze voordeelenboven zi
jnemelledingster,beleende hem
KeizerKARZLlY , diezichjuistte Gulik bevond,op degebruilteli
jke plegtigewi
jze
met het geheele hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen, onverminderd evenwel

29v de li
jftogten, wellke de Hertogin van Gulik in Gelre bezat(5). Hiervan werden
.

Slagt- de vier hoofdsteden, Nzjmegen, Roermond ,Zutphen en Jrnhem ,den s'olgenden
maand.d
ag door tlen Keizer verwittigd en haar gelast, AVILLZM van & àflik ,a1s lantls- en

(1)nE tàyta ux wllxszEaoExj Gesch.d.Seerca en Wedc/lr. #. stad r. d. Goude, D.1.bl.
415,417.v.MlEals, Charterb.r.Iloll.D.111.bl.388.

(2)I)Ex,
lwoEvwxwzzxowEloEx,Gesch.d.Seerel en Aedcir.d.stad r.#.Goude,D.1.b1.126.
FaolsslaT zegtdatz:x van Wl/i,
çin llooimaand 1381 overleed. V.111. feuillet53. Xaar reeds

in Lentemaand van datjaarwerd GrlvanWlpz
-ddoorllertog AtsREcnTmetdeHollandschegoedcrçn zi
jnsoverleden broedersbeleend. v.Mlsals,Charterb.r.Holl.D.111.lj
1.380.
(3)slzuovF,Gedenkw.vïfde Gesch.r.Gelderl.D.111.bl.XXXIV.oork.No.34,bl.48.

(I)Nusorr,Gedenkw.zlï/de JeJcl.t.Gelderl.D.111,bl.XXXV.
(5)Nllsarr, Gedenkw.uit de sd.
sc/l.r.Gelderl.D.111.oork.50.36,bl.51.Verg.rOAT:vs,Hist.Gelr.Lib.VllI.p.315,333.

D E S Y 1 D E R L l 5 D 8.

30:

erfheer hultle en trouw te zweren (1). Te geli
jken tjdeontving tleHertog eene11
371
406
-keizerli
jke vergunning t0t het hellkn van een nieuwen landtolop dieplaatsin zl
jn
gebied, welke hi
j daartoe hetgeschiktste keuren z0u (2). Dadeli
jk oefentle AVILLEM
@imegen,5-13
z
elfnàe
hemt,hoGp
pgc/l
geeznagFe
ui
t,oeg
nehu
n0l
gdig
indhe
tze
er
lfdveoo
ja
aergt
we
jri
i
Jr
nl
,wi
rr
enrdenhi
v
jn
hed
tle
enste
hde
i
jn Nç
bekrachtigde,v.W intern:.

uitgezonderd die, welke doorHertog RElxouo llIgegeven waren (3). Hijgafdaar- jziz
tlopr stilzwi
jgend te kennen, dat hl
j tle hanzelingen van dicn Vorst nieterkenpe
en zich zelven als den onmiddelli
jken opvolgervan EorAxo van Gelrebeschouwde.
Dit stiet verscheiden Hekerensgezinden geweldig tegen de borst, en in het bt
jzonder den Heer van Foor&t, hun i
jverigsten voorstander, wiens geslachtsteeds
in aElxovn llI den wettigen erfvorst gehuldigtl en zich niet, t
lan door overmagt gedrongen , aan Envtlto onderworpen had. Xet hen verzetten eenige steden , als Tiel,
Zalt-Bomm el, Zutphen , D oeehurg en Loehem , zich 00k tegen wILLEX van Gulik

en weigerden hem (len eetl van hulde en trouw (1). In sommigeplaatsen ontstond
deswege verdecltlheid en menig bloedig tooneel. Te llel, onder anderen , hadden de
Hekerens het versterkte tolhuis bezet en hielden daarmede de Guliksgezinde burgers 1378

in betlwang. Op hetPaaschfeestgeraak-ten beideparlijen hantlgemeen. GovEaT van
lridî en andere aanzienli
jken sneuvelden in hetmoortldatlig gevecht datjaren lang
nnder den naam van denguaden Tc:à-c/ldccFl,in geheugengebleven i: (5). RcToEl
t
van den Boetzelaar, een Kleefsch Ridder, HERMAX van E yl, LultAsvan E mpelen nlap

nan Monentent,begunstigd doorden Graafvan Kleef, dien0g steetlsdezi
jde van
xxcur
rEx,o getrauw bleef, plunderden en verwoestten hetgebietl van de stad cn het

Ri
@jk rczzNi
jmegen,waarvrztrvx van &?/&à zi
jne i
jverigsteaanhangerstelde.Eens
verrasten zi
jeen deelstedelingen,dieterbeveiliging hunncrbezittingen waren uitgetroklken, en namen er driehonderd s'i
jftig gevangen,dieslechtstegen een grootlasgeld geslaaktwerden (6). Een vertlrag tusschen denjongen Hertog en tlen Graafvan
(1)Nzzlforr,Gedenklo.vt
'fdeGesch.t,.Gelderl.D.111.b1.XXXV.oork.No.37,38.
(2)SIJIIOI?F,Gedenkm.'
llïfh Jcdc/l.v.Gelderl.D.111.Oork.N0.19,b1.55.
(3)NIJlIo>,
F,Gedenkw.zfïfde Gesclt.r.Gelderl.D.111.Oork.No.40-43.la1.56-58.Verg.
bl. XXXV , XXXVI.

(4)SIJHOFF,Gedettkm.vz'
fde Gesclt.r.Gelderl.D.111.b1.XXXYI.
(5)Chron. Tiel. p. 395. Posrzxt;
s,Ilist.Gelr.fïâ.Y1I1.p.317. NIJIIOF:,'
Gedenkm.tftr
l
de Gesch.0.Getderl.D.111.bl.XXXYI.

(6)PosTzxrs,Ilist. Gelr.Zï:. 5,111.p.317. Stlclll'
tsllplts:,Geld.Je:c/l.B.VlIl.b1.161.
TEscnExxlcHEa,Znnales 67z'p:p.250 en 51I,aangehaald dnor AIJIIO,I', Gedenkm.lz'
f de 6e4.cé.
t. Gelderl.D.llI,b1.XXXVII.
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11
34
70
16
- Kleef stelde eindeli
jk perken aandezevi
jandeli
jkheden. Xen beloofde wederzijdse112v. kanders bezittingen, noch rustige ontlerdanen te benadeelen , den vreedzamen handeHe
rfst-laar en zi
jne knopwaren tebeschermen,en allevredebreuk en gewelddadige aanranmaand.
1378 ding te keer te gaan. Verschillen die tusschen hen beize mogten ontstaan , zout
len

doorvierscheizsregters,twee aan elke zjde te ltiezen,beslistworden (1).
Ondertusschen waswxlzlzEx van &ylïk te Zatplten gehuldigd, waarop bt
jde voorregten dier stad bekrachtigd , haren inwoners, wegens het leed hem beroltkend , vergifenis geschonken en hun daarenboven beloofd had ,binnen de slad noch een vierde

mi
jldaarbuiten,eenig slotofsterkteop tewerpen (2). lletslotJltforet,tusschen
M aas en W aal, Bemmel en Falburg in de Betuwe,waren door hem ingenomen,

en vôôrde eerstehelftdesjaarsnog ten eindewasgespoed,bevondhi
jzichinhetbezit
TRn de huizen Nijénbeek en Kannenherg OP de Kelu,
lre,Van destad Elhurg en
ve= oedell
qk 00k van EardermI
j'k(3).InmiddelshadRElhouo'
vanBrederodezichweder
debelangen van deHertogin xAcuvzxzn aangetroklken;en uitzi
jn slotteGennep,aan
deMaas,waarde Nzer& zich in (
lierivierontlast,bestookte hi
jsteedshetGeldersche
grondgebied. DeHertog van Ghlzken zl
jn zoon sloegen meteeneaanzienli
jkeltrl
jgsmagt het beleg voor deze door kunsten natuur versterkte plaats,welke een dapperen

19v. tegenstand bood. Om de h legerden te entzetten ,brengtwovvsh van Fb/r'fin 2er

mjnm.ijl uit w eetfalen en den omtrek eenetalri
jkekri
jgsbendebl
jeen,metwelke hi
j den
R'
i
)'n overtrek,t en zich te Ilonepel, niet ver van Kalkar nederslaat. De beize Herto@
gen 'hiervan onderrigt, breken met hunne geheele heirkracht in de stilte des nachts
voor Gennep op , en stormen nnverwachts, onder een verdoovend trompetgeschal

en ltri
jgsgeschreeuw, op den nietskwaads vermoedendenvi
jand aan, die na eenen
hardnelkkiln strjd, op de vlugt geslagen eN verstrooid wordt. De Heer van Koornt
zelf valt den overwinnaars in handen. Het slotis nu gedwongen zich over te geven ;
het beleg had cen en twintig dagen gezuurd. Be Hertog van Gull
-k bekleedde

zi
jnen zoon,die z0ohier alsreedselders, zich doordapperheid h>d onderscheiden,
op het slagveld met deridderli
jke waartligheid (1). Ditlkontle slechtsden moeddes
(1)suuorr,Gedenkm.vïfdeGcdcé.w.GeldevlD.111,Oork.Ng.50,bl.62.65,
(2)Zieden brielvan den 7denvan Bloeimaand 1378,bi
j>IJIIOFF,Gedenkm.vïfde Gcdc/l.v'.
Geld.D.111.Oork.No.46,47,en den briefbj stlcuTzxloasT,Gel#.Gesch.bl.569.
(3)NIzh0F#,Gedenkm.vïfd@ Gesch.r.Gelderl.D.111.b1.XXXVII.oork.No.48.
(4)PowTzlrs,Rint. Gelr.Zïâ. VlII.p,317,318. StlcnTExllonsT,Geld.Gesch.B.YIll.bl.
162. YIzII0FF, Gedenk
.=.%itde Gqdc/l.w.Gelderl.D.111.bl.XXXVIII. RuxororanBrederode overleedin 1390. ;iez.z.tnnlsdep.rz
#.elIleb.&e4l.1)D.deBrederode.in xlrrszE!
Jnalect.T.1.p.631.
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jeugdigen Vorsten, die zno welin ligchaamsgestalteen krachta1sin geestvermogens13
711406
uitmuntte, te meer opweklten. Het beteugelen zi
jner wederspannige onderdanen
werddan ook,zoodra hetjaargeti
jdedit veroorloofde, doorhem rnetnadruk voortgezet. Op raad en methulp tlesHertogsvan Gulzk,bemagligde hi
j hettolhuiste
Tiel, een versterltt slot aan de W aal, door hetwelk de Hekerens de burgers, die 23v.
SPr0k-

Tan hetbegin af steedsde zaak derBronkhorsten i
jverig lzadden voorgestaan,in be- kelm.
(lwang hielden. Dadeli
jlt na dezeAzerovering werd hi
jin destad en in den Omtrek 1379
a1serfg-orstgellultligd (1).
Xaar meer nog doorminzaamheid dan tloor het zwaard, lrachltew llzlzEx va3tGkzlïk

de Gelderschen aan zich te onzerwerpen. Hl
j trok van stad totstad cn lloeide
tloor welwillendheid,billi
jkheitlen zachtmoedigheil aller harten, waardpor hethem
gelukte, tle ingezetenen met elkander en allen te zamen met den Vorst te verzoenen en te vereenigen. Slechts Zalt-Bom m el, 'Flg:zlzr
zléydzl en de sterkteGrune-

@
foort op de fol?
zkr: eerbiedigden n0g te naauwernood het gezag der llertogin
xActlTELo. De hoop op den hertogszetel van Gelre was voor deze Vorstin , thans val)
allen ontlerstand beroofd en met schultlen bezwaard, geheel verdwenen , en intlien

zi
*
jnietalles wilzeverliezen,mnestzi
j metharen gelukkigen mededingereencovereenlkomsttreFen. Bi
jeen verdrag deed zi
j derhalve,'nevenshaargemaal,vOllkornen

24nt
ve
.
afstand van hare regten op bet hertogt
lom Gelre en het graafschap Zutplten , tegen Le
-

hetxruchtgebruik vanden tolteLohedeen eene jaarli
jksckerentevandrieen.dertig-maand.
tluizend gouden schïlden uitdehalve schalling-en bedegeltlen.Daarbi
jbehield zi
j de
inkomsten,diehaarweleerdoorHertog EorAaowarenverzekerd,ennaluurli
jkoolk(len
li
*
jftogtuithaar vorig lauweli
jl
t metden Graafvan Kleef. Zi
jmoestde plaatsen,dic
nog van harentwege bezet waren , binnen eene maand overleveren en waar llet noo-

was,tleingezetenen van den eetlaan haargetlaaù ontheffen;zi
jz0u cchterden titel
van llertogin bli
jven voeren. RElxoro en wllzLE>x van Wr:#ez-/#: waren mede in
P

dczen zoen begrepen , welke tloor een aantal zo0 Hekerens- als Bronkhorytgezinde
Etlelen gewaarborgd , mede onderteekentl en bezegeld werd. Hiermede nam de binH
22v.
nenlantlschetwist, welke dertig jaren Gelregeteisterd hatl,een einde (2). ertog Grasm .
vrztlzsx wertl vtsôr dat eene maand verstreken was te Zalt-Bom mel gehuldigd.
Hi
j bevestigde de regten dier stad,en een weinig later die van Tiel, D oeebttrg
en Lonhem , doch niet de voorregten door azlworo III verleend , betgeen nu ,

(1)cltron. Tiel. p.399. Pozrzxrs, Ili&t. Gelr. Zïâ.V1lI.p.318. StlclTEwsoRsy,Geld.
fïedc/l.B.YIl1.bl.162. NIJHOI?
F, Gedenkm.vïfde Jedcé.1!.Gelderl.D.111.b1.XXXIX.

(2)Posrzwrs, Ilist. Gelr. Z03. V1II.p.318. SLICHTEXVORST,Geld.Gedcâ.I1.VIII.b1.162.
NI7lInrF, Gedenkm.vïfde &.esch.r. Gelderl.D.111.bl.XL.ootk.N0.53,bl.67- 72.
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13
17
40
16 naar het schi
jnt, geen tegenstand meer ontmoette. Buitenlantlsche Edelen, tlie in
Gelre gegned waren , onderwierpen zich aan hem ; en FREOERIK , Graafvan M eurn

en Heer van Baer, met worrElt, Ileer s'an Eooret en Keppel, voorheen ijverige voorstanders der belangen van MACIITELD, erkenden hem voor Hertog van

Il1c8
v. Gelre, terwi
jllli
jwederkeerighun.hetonbetwist
genothunne.rbezittingen en regten
rlst.
lllr
tzn(1. verzekerde. Kort daarna voltrok hi
J,thans in zi
ln zestiendc Jaar gctreden , te Geer-

1379 truidenberg zi
jn lluweli
jltmetde twintigjarige ItATUARIXA van Zk:f
g-:g-ezl;en weinig
dagen laterhield hetjeugtlige paareenen plegtigen intogtte Jrnhem (1).
De rust was nu in Gelre laersteld en het gezag van V-IIULEM van G'
ulik genoegzaam

ovcral gevesligtl. Be jongc Hertog begreep teregt, tlat de genegenheid dcs volks
tleware steun isvanhetvorsteli
jlkgezag;en deze trachttehi
j doorhetbevorderen der
algemeenewelvaart te verwervcn. lli
j bevestigde hetlantlregtvan hetOverkîvartier
ll
2o6oivn.
e
n
b
e
p
a
a
l
d
e
l
i
i
k
d
e
v
o
o
r
r
e
at
e
n
v
a
n
Ro
e
r
lnond (2).ln hetbi
jzonderdceldenArnltem en
x
*'
a.
1380 Nùme
@ gen,welkehem steedsgetrouw geblevcn waren,in zi
lne gunsten enontvingen
.

.

belangri
jlte voordeelen (3). zi
jn verdrag metde statlStavoren in F'
rl-e&land,toont
2 v. hoezeer lli
j de belangcn des handels voorstond (i). Dit bli
jktnietminderuithet

(i1
ra
m.zoenverbond met Aaxovo van Spprzl, toen Bjsscjjop xau Luik. w eljjgtdoer ouden
3s
81

wrok aangedreven ,hadHertog w lluLEx zich ,nevenseenige antlerenaburigeYorsten , voor
pEitswxo, den metledinger van dezen Kerlkvoogd naar den Luiltschen zctel,verlklaard,

waaruit vi
jandeli
jkhetlen, bi
jzontler tusschendebewonersvan Maaetrieltten dievan
hetOver-ktoartzer,warcn voortgesproten. Aawovp vanS/prwlzegevierde,en bi
jhet
2 v.vredcsverdragverzelkerdemen elkanderuitdrukkeli
jlt,veiligheidcn vri
jverkeervoorde
llooim.wederzi
jdscheingezetenenenkooplieden (5).Doorinlossing,afgoeding ofuitkonp hereenigde Hertog w ILLEM den burg teGelre,lyagenlngennevensdesterl
kteGrunnfoort,
en tlieplaatsen op defollfv:,well
te hem n0g weerstreefzen,metzi
jn gebied.Slechts
1,
$8a Breevoort, welltsBurgvoogdnoch hem ,noch MACETELO, wilde erlkennen,bragthi
'
j
door de wapenen t0t ontlerwerping. Xet de Heeren van Ilemm en en van Kuzlenhurg

had hi
j zich vert
lragen ,cn van den Graafvan derJfcri , de Zyzzzer'metllethuis

(1)NTJIIOFF,Gedenkw.v/ïfde Gesclt.wczlGelderl.D.111.b1.XL,XLI.
(2)NIJIIO>.F,GedeîlL-lr.vc'
fde Gescll.'
?
J.Geldet.l.D.111.0o1.
k.No.69,70,b1.82.
(3)NIzIoI?
F, Gc#cfpî.
'
zf
7.ltt
'
t deGesclt.r.Gelderl.D.111.b1.XLIII,en dealdaaraangellaalde
oorkonden.

(4)Chal'
tet'
h.r.Tb-iesl.D.1.b1.2I3,en NIJnOI'
F,Gedektkw.vt
-fde Gesch.r.Gelderl.1).111.
Oot'k.X0.74,bl.87.

(5)5IJl
If
)v1',Gedelîkze.1??fdeGesclt.1,,Celdet'l.D.111.001'
k-.X0.81.b1.92,
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te zevenaar gepand,zo0 alsdieaanzienlijlte en voordeveiligheid van Gelrehoogst-1371belangri
l'ke bezitting , door de Hertogin xwcur
rEl.o, welke haarin vruchtgebruik had, 1400

aan dien Graafvoorzi
jneschuldvordering wasovergelaten (1).
De dood dezer Vorstin , welke te Il'
utteeen in het laatst van dertienhonderd tweeen
tachtig voorviel, bluschte ten eenenmale de toorts der tweedragtin Gelre,maar ont-

stak eenen kri
jg tusschen Keulen en Klee
f,in welken Hertog wzxzrzx zich mengde.
XACIITEI,B had destad en hetambtLynne,in li
jftogtvanharen tweeden echtgenoot,
zkx van Kleef,ontvangen, reedsindertienhonderd acht en zeventig aan den Aartsbisschop van Keulen verpand , die nu beide als een opengevallen leen beschouwde ,
hetwelk bi
j ontstentenisvan manneli
jltoir,aan zi
jn stiftvervallen was. De Graaf van

Kleef integentleel, beweerde, dat deHertogin nietbevoegd gewecstwas,eene bezitting,diehaarslechtsalsli
jftogttoebehoortle,teverpanden ofte bezwaren,en dat
Lynne ender de goederen der grafeli
jkheid van Kleef moest terugkeeren. Xen
had elltander hierovern0g nietdenoorlog verklaard,toen de Graafvan Kleef,met
een klein gevolg in een bootjedenA!)'
n overgestoltenzi
jnde,em ,naarmenwil,eene
geesteli
jke tlochter te E lten of te Ree& een nachtell
jk bezoek te brengen, dool'
eenige lieden van den lartsbisschop opgeligt werd. Geheel Kleefsland vloog te
wapen , Rees wertl belegerd , en de Hertog Tan Gelre sloeg zich voor J lpen nedel',

welke beideplaatsen toen onderhetgebied van Keulen behoorden. Tien jaren achtereen werd wederzgdsgeroofd en gebrand, toen bt
j een verdrag bepaaltlwerd, dat
Lynne tlen Aartsbisschop, en Ree& methetnaburig slotden Graafvan Kleef gelaten znu worden

(2).

Xiddelerwijl was Keizer KAREL IY in dertienhonderd acht en zeventig door w zxczsLAus op tlen Duitschen troon gevolgd. Hertog AVILLEM , wellte t0t nog t0everzuimd
had het nieuwe Opperhoofd desRi
jksleenhulde tebewi
jzen,kweetzich nu bl
j volmagt op de Hertogen van Gulik en van Tenchen,van dezen pligt. Hijontving de
beleening, onder voorwaarde van in persoon en met degebruikeli
jke plegtigheden
het leen te komen verheFen , wanneer w lwczsLArs, die zich toen te N4 eurenherg 18 v.

bevond, raeer de grenzen van Gelregenaderdzoude zi
jn k
/3). Deze Yorstbeloofde ma
Wi
jnand
1383

(1)NIJIIOFF,Gedenkw.vïf #e Gesclt.r.Gelderl.D.111.bl.XLY.

(2)PosTzwvs, Ilist.Gelr. Zz'â. 57111.p.318. StlcnTEwnoRsT,Geld.6et
sc/z.B.YIII.b1.162.
NIJIOrF, Gedenkw. lïf de Gesch.r. Gelderl. D. 111.b1.XLII.

(3)PoxTzxrs,Ilist. Gelr.Lib. Vlll. p.321. StlcH'
rEwuoRsT,Geld.Jedc/l.B.VIII.bl.162Dat het beleenen bi
jvolmagtnietongewoon,
was,werdtaangetoond in wIJIIorI'lGedenkzo.uitde
Gesclt.r.Gelderl.D.111.bl.XLVI(1).
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1371- hem tevensbi
jeençnafzonderljkenbrief,hulpenbescherming(1).W ILLEMhierdoorvan
1406 h
et gerustbezitzi
jnerstaten temeerverzelterd,trek tegen het eindevan hetzelfde
jaar naarP'
rulssen,om geli
jlkz0o vele Riddersdierti
jtlen,de heidensche Litthattodr.
v tebestri
jden en methetzwaard tothetChristendnm tebekeeren (2). Een vi
j1384 andeli
jkeinvalopGeldersch gront
lgebiedriep hem echterspoedigen onverwachtsterug.
DeBrabandershadden vanzi
jneafwezigheidgebruik gemaaktenwaren deM aa&overgestoken,waarzi
jhetdorp Kermeeren verbrantl,een derinwonersmetzich overdien
stroom gevoerd en aan een boom opgehangen hadden. Op dit berigt staakte w lLLzx

(Iaëeli
jk zi
jnen krtlistogt en vaardigdereedsin Ilamburg bevelen uittoteene algemeenewapening, om zich tewrelten , wanneer dc Hertogin-weduwe van Brahandhem
voldoening weigerde (3).
Sedert tle geschillen over llet pandbezitvan een getleelte van het land van Ilein&-

hergen, en 55'el van de heerll
jkheid Rllllen metGangelten Fueht,bj het
drag van dertienhonderd acht en zestig onbeslist gebleven waren , was de goetle

verstandhouding tusschen Braband en Gelre niet volkomen hersteldgeworden (4).
M
.en verzekert, dat Hertog w zrLzx steeds in stilte de gelegenheid afwachtte, om zich
in he: bezi
t dier betwistte streek te stellen (5). Daarenboven eischten én wlrlzzx
én JOHA/XA van Brahand,elk voor zich del
eenheerschappi
jderstad Grave,wier
ligging aan den linkerXaas-oever haar voor beidc belangri
jk maalkte. Brabandg
aanspraltk berustte daarop , dat sinds oT'
ro van fftzv
'/c die stad in dertienhonderd tlrie

en twintig aan llertog ,AxlIIopgedragen en van hem in leen ontvangen had,zi
jne
nazaten steeds den Hertog :an B'
raband alsleenheer gehultligd hadden. Twi
jfelachtig
tlaarentegen is de grond, op welken SVILLEM zich het leen aanmatigde; doch zoa veel
is zelker, tlatAVENEXAR ,sedertdertienhondertltwee en tachtig Heer van ffvfà,steeds

1:8J alsbondgenootvan denGelderschenYorstverschi
jnt,wien hi
jvoorzi
jnen hoofdheererkende en die werlkeli
jk om dezen ti
jd zich in hetbezitvan tlestad Gravebevond (6).
(1)NIJIIOFF,Gedenhw.uitde Gedci.v.Gelderl.D.111.Oork.No.101,bl.112.
(2)Posnxrs,Sïdf.Gelt-.Lib.VlII.p.321. SslcnTEsuoRs'
r,Geld.Gedc/z.B.YlII.bl.162.NIJuoxF, Gedenkw.'
uitde Gesclt.m.Gelderl.D.111.bl.XLYI,XLVII.Verg.hierxeor,bl.152*

(3)Poxzz
txrs,Hist. Gelr.Lib. VI1I.p.322. SslcH'
rExuoasr,Geld.scyc/z.B.VIII.b1.163.
NIJIIOF:,Gedenkw.Ititde Gesch.r. Gelderl.D.111.b1.XLYII.

(4)Verg.hiervoor,bl.277,278.
(5)NIJEOI'F,Gedenhw.vïfde Gedcl.mca Gelderl.D.111.bI.XL5T1If.
(6)NlzuorF, Gedenkw. lïf de Jcdci. r. Gelderl. D. 111. bl. XLIX. ln eeneaant.op b1.
126-129 wi
jst deze verdiensteli
jkeSchri
jver demisslagea van mvzEns,lul
tzvns,vaxzzwrsenaar
derca betrekkeli
jkditpuut)nordeelkundig aan.
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lmmers tûen wlLlz
Ex bl
jzl
qneterugkomstuitDug-tseltland,van de Hertogin-weduwe1371voldoeningeischtevoor den hoon hem aangcdaan , cn haartevens, tegenvergoeding der 14X

pandpenningen ,t0tdeovergave van M zllen ,Gangelt en F ucht uitnoodigde, werd hem

ditnietalleengeweigerd,maarhi
j van harentwegeaangemaand,onmiddelli
jk destad
Gravete ontruimen (1). De wederzi
jdscheonmin en hetwederkeerig wantrouwen
tusschen Brahand en Gelre waren eckterhooftlzakeli
jk ontsproten, doardien in den
Engelsch- Franschen krl
jg, in welken al de omliggent
le'
volken min of meer tleeltlen, v'lsrEx aan de zjdevan Engeland,en zollwxxA aan dievan Frankrù'
@k zich
had aangesloten. Daar nu beitler belangen aan de zegepraal der eene ofder andere

parti
jnaauw verknochtwaren,slonden zj in vi
jantleli
jkehouqing tegenoverelkanller,
en het gescfliloverhet bezitvan eenigeplaatsen strekte mintlerom eenen openbaren
krl
qg te ontvlammen,dan welom hetuitbarsten daarvan tebespoedigen (2).
Eene pogîng van Hertog w xtLzx , om M illen , Gangelten K ueltt aan den regter
Xaas-oever, dnor verraad of verrassing te bemagtigen mislukte, ofschoon 0olt zA> ,

Heer van Gronsfeld, de berelhebber dier plaatsen, door xElwol;n van Sehonevoort, en z0o men wil op aandrang, althans niet zonder voorkennis van wlzzxaxx ,

in eene hintlerlaag gelokt en vermoord was(3). De Gelderschebezetting in Grave
teisterdedoorroofen Terwoesting het nmliggendeBrabandsche grondgebied. Zi
jovervielop eenen harerstrooptogten,onderaanvnering van ozltARn van O'
Jezl,nietverrc
van G'
rave den Heer van M zddelar en Am eraoei, Aaxovo van Sp:zn6n ,welke aan

Brahand manschap had bewezen en thans krjgsbehacften van '.
vIhrtogenboaelt
naarzi
jn slot Middelar,aanden regterXaas-oevertusschen Gennep en Mook,vervoerde.Hi
jwerdnevenszi
jn oudsten zoon hzlxovp en eenigeBrabandscheGrnoten gevangen vopr Hertog w ILIZEM gebragt, welke hem de keuze overliet tusschen hct 0n-

verwijltl bevel t0t overgas-e van l
'
letslot,ofden dootl. ))11(,weette sterven,''antwnordt (le onverschrokken Ridder; ))maar mi
jne trouw aan de Hertpgin zalik niet
schenden-'' W ILLEX schenkthem het leven , maar brengt,na eene korte belegering, jao

eerst Jmersooî en toen Middelar onder zl
jne magt (1). Hierbi
j bleef hetniet.
W ltszx riep weldra zi
jnebinnen- en buitenlandscheleenmannen op en kondigdene-

(1)FsolssAaT,T.11I, f. 94. Verg. wlaorr, Gedenkw.zlïf de Gesck.m.Gelderl.D.111,
b1. XLIX.

(2)NIaOF:,Gedenkm.lïfde Jedcâ.r.Geldevl.D.I1I,bl.L,LI; alwaar ditfraaicn nader
ontwikkeld wordt.

(3)Fxolsslqr,T 111, feuillet56. BrTKExs, Troph.de Brab.T.1.Liv.lV.p.505.
(4)B:IKESS,Troph.d.Brab.T.1.L.lY.p.596.
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1371- venszi
jnevrienden , onder welke nu nok w ou'rlh van Fpprzr behoorde, de Herto1106 gin van Brahandden oorl
ng aan (1),
Deze schr
andereVorstin hadt0tnu toe devi
jandeli
jkheëen derGelderschen niet met
de wapenen te keer gegaan , en slechts eenige benden in 'z-Eertogenbo&eh geworpen,
om Braband aan dien ltantte dekken. Het washaar raadzaam voorgekomen , zich
vooraf door bondgenooten te sterken en den invloed der Engelschen palen te stellen ,

hetgeen haar gelukt was. Hethuweli
jk van Hertog ALBRECIITSoudstezoon,wxLLzx
van Ooatervant, met de oudste dnchter van Fllalps van #p,
?zrgozldïl; en van den
oudsten zoon vanFILIPs met de tweededochtervan ALBRECUT, door haar beleid totstand

gebragt en in Grasmaand dertienhonderd vi
jf en tachtig te Kamerç
jk voltrokken,
had AI.BRECIIT Toor Frankri
jk gewonnen. Niet minder dan die Vorst, was zi
j
m ede werkzaam geweest in het treFen van den vrede tusschen den Hertog van

B ourgondzè' en de stad Gent , waardoor de invloed van E ngeland in F laanderen

efnuikt, haar gebied aan diezi
jde verzekerd en Flrlps in staatgesteld wertl,haar,
eli
jk zi
j vertrouwde,meteenek-ri
jgsmagtte ondersteunen (2). Zi
jaarzeldedan ook
niet, bi
jde oorlogsverklaring van wILI-EM van Gelre,aanstondshetzwaard np tevatten, om Grave aan zi
jne magtte ontrukken. HetBrabandscheleger,waartoede
groote steden,bl
jzonderB1-ue&elen Leuven,hare uitgezochtste manschappen hadden
geleverd,sloeg zichvoordeze belangri
jkeplaatsneder,in welke DIRK vanWz:lfdrez:
len. De stad werd veelvuldig enhevigbestormd,
8 v. en zAx van #dzè K eldehet bevel voert

Wi
jn-maar nog mannel
t
jker verdetligd. Eensgelukte hetden RidderolaK van Keetveld,
maand
1386 een aanvnerder der Brusselaars, de buitenwachtteverslaan en den muur te beklimmen ;

doch in hetmizden desgevechtsvan dezi
jnen verlaten, moesthi
j voordeaandringende menigtederbelegerden wi
jken en storttein degracht, uit welkehi
jtenaauwernopd hetleven redde. DeBrabandersbesloten toen, zich alleen bi
jeene naauwe
insluiting der stad te bepalen en haar dpor uithongering tot overgave te dwingen.

HertogwILLEM hiervoorbeducht,noodigdezi
jnen schoonvaderAtBhEcu'
rvan W:ï
J'dr:z,
uit, om a1s middelaar tusschen beide te treden (3). JouAwxw van Brahand nam
(1)BcTuws,Trop.deBrab.T.1.p.506. Ax0xYxIChron.O?
/cuzzlBrab.p.106. NIJEOr:-7
Gedenkw. vfïf de Gesclt. w. Gelderl.D.111.b1.LlIl.

(2)NIJs(),::Gedenkw.vïf#e Gesch.'
r.Gelderl.D.111.b1.LI,LlI.Verg.hiervoor,b1.298,
en voeg bi
j de aldaar aangehaaldeSchrijversnog I'RolsslRT, rl'.111.feuillet87. DluErs,Aer.
B rab.Lib.XYI.P* 195. HànzErs, Znnal.Brab.T.1.Lib.XXïl5r.p.356, 157. BrTKE5sTropk.d.A rci.T.1.p.503,504.
(3)Dlvl
rs,R ev.WrcJ.Lib.XVI.p.197, wien IlAqwsrs,Jnnal.Wrci.T.1.Lib.XXXIV.
OE

p.358,geli
jkmeermalenswoordeli
jknaschrijrt. PowTwwrs,#f'
:f.Gelr.Z:'
:.V1II.p.323 en zi
jr:
volger stlcnTEslloRsT, Geld. Gedc/l. B. VI1I. b1. 164. BI;
TxE5s
*, Trop-lt.d.Brab.T.1.p.508.

D ES Y I D E R LI S D S.
na een mondgesprek met dienVorst te 'é'Rertogenhonek , hierin #enoegen, en nu be- 1371paalde ALBRECHT te Ileueden , dat de Hertogin-weduwe in haar regt op Grave, z0o 1406

als zi
j datvôôrden aarlagbezat,zou hersteld worden;apsccpvan #p.,?,:,,en ..1- a3v.

sovo zi
l.n zcon zouden xan Hertog wxsssx en diens bnnzgenootwsssxwa, Heer van ma
Awj
nand

Kua ) en deze laatste nevens zi
jnen zoon ,wx,,an de Ilertogin alhunneleen-en 1386
eigengoederen terug entvangen ; de nadeelen , elkander door reof en brand toegebragt,

zouden wcderzi
jdskwl
jtgescholdenen de gevangenen geslaaktwordcn (1).
Het zi
j wxLxzzx slechtsvredesgezindheid geveinsd had,om Gravevan hetbelegte
ontlaeFen;hetzi
jde Kening van Engeland den oorlog in Brahand wenschende,om
de magtdesHertogsvan Bourgondg'ë elderstebreken,hem ophitste,hi
jvoldeedalthans zeer kwall
jkaan deze s'oorwaarden. Gravewerd doorhcm ,ofnietontruimd,
of spoedig wederbamagtigd,en vAx uosxEx bleef metzjnen zoon gevangen. JoHAwXA wendde zicl
z te vergecfs totHertog AlzlllEcnT, om hem als bemiddelaar van het

verdrag,t0thethandhaven daarvan te vermanen. Zi
jkondehem alleen t0teenmondgesprek metden Koning van F'
rankrlj'k en den Hertog van Bourgondl'è teKamerù
@'k overhalen. Hier werd besloten, dat te Antmerpen het geschil door wederzi
jdsche afgevaardigtlen nader overwogcn en zoo mogeli
jlt, beslecht zoude worden ; op later verzoek van ALBRECUT echter werd de stad Geelntruçdenberg t0t de

bi
jeenlkomst bestemd. Be Fransche,Bourgondische en Brabantlsche gevolmagtigden 26v.
l
Lentctwamen op den bepaalden ti
jd, doch nietdievan Gelre,welke,naarluid eenermaand
boodschap van Hertog w zLrEx , ))door andere omstandigheden voor als nog tlaarin 1387
verhinderd werden-'' Deswege bepaalde m en ecne tweede zamenkomst te 'â'Ilertogen- 2 v.
hoselt, op welke allen verschenen. Hertog ALBrt>IcuT nam lzier op zich , zi
zome
rg.nenschoon-ma
aud
.
zoon , den Hertog van Gelre, t0tvredelievent
ler gezindheid en t0t de overgave der

stad Grare te bew%en;voortsz0u hi
jzich over zi
jneuitspraalkteIleueden gedaan$
nader verklaren en de overige punten van geschil vélr aanslaande Paschen beslissen ,

totwelken ti
jd dan ook de vi
jandeli
jltheden zouden geschorstworden. Xaarde immer
weifelende AI-BRECUT kweet zich z0o iaauw van zi
jne taak,datde afgevaarzigden
naauweli
jks waren uiteen gegaan,nf men maakte zich reeds aan beitlezt
l'den ten
strtjd gereed (2).
s'
lzlloFr, Gedenkw. wv'
f de &:dc/'
l.m. Gelderl.1).111.1)1.LlV. llctChvon. Tiel.p.408,stelt

dellelegeringvan Gi'
aveeen@
jaarlater.
uc'
f de Gesch. t?.
(1)v.Mlsl
txs, Cltavterb.w.Holl.D.111.131.452,453. SIJIIO..F,Gedenkm.'
Gelderl.D.111.oork.No.119,L1.125.

(2)PoxTlwrs, Ib'
st.Gelr.Zz'
â.57111.p.323,324. Brrl
ttxs,Troph.de.
sr/:.T.1.Liv.l7.
p.598. Dlutrs, Rer.Brab.Zf'
:.XV1.p.197. KIJIIOFF# Geden&-l
r.zff'fde :eçc/l.r- Gelderl.
D.111,b1.LlV ,LV.
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Trouwens het beslechten der geschillen door onderhandelingen , was geenszins ernst

1406 geweest bi
j Hertog wlslzxx van Gelre. ReedsinGrasmaanddezesjaarshad hi
jtwee
zi
jner vertrouwden, den Proost UEXORIK van Steenhergen, zi
jn bloedverwant,en
woul'
xh vanJlkxendoprzl,zi
jnhofmeester,naarLonden afgevaardigd,em metKoning
AICHARD l1, die geheel door denHertpg van Gloeester,den onverzoenljken vl
jand
desKoningsvanFrankrù'
@k,beheerschtwerd,een vertlrag aan te gaan,welk weinig
10v. sYeken latert0tstand ltwamo W ILLEM verbond zich daarbi
j,tlen Koningleenhuldete
ZomermazndbeWi
l.zen en hem in eigen personn tegen aj zg
Jue xk
jaudeu te dkeneuj uitgezonder;
1387 tegen den Keizer, den Hertog van Gulik en de Graven van Ilolland en Klee
l,ten
ware zi
j buitendenomvanghunnerstaten metFrankrù'
*kzamenspanden;hiervoorzou
hi
jdieweddegenieten,welkedeHertogvanGulik,zi
jn grootvader,in geli
jk gevalvan
Koning zovAztp genoten had. Indien een zware oorlog '
0f eene ernstige ziekte hem

verhinderdezelfden Koning tehulp te komen.z0uhi
jeenen plaatsvervangermetvi
jfhonderdmannenvanwapenen,RiddersenKnapen zenden.Hi
jverpligttezichvoorts,ODR
binnen viermaanden den Koning van Frankri
jk enden Hertog van B ourgondiè'den
oorlogteverklaren. Voordeze leenhulde en manschap zouden hem gedurende zi
jn
wor
de
n.
Di
t
v
er
bond
we
r
t
l
do
or
den
leven,jaarlt
jksduizend pond sterlingtoegekend
Koning den eersten van W jnmaanddaaraanvolgendebekrachtigd (1),
De Hertog van Gulik , w lLLEMs vader, was over hetaangaan van ditvertlrag ten
hoogste ontevreden. zi
jn znon tcch had zich daardoornietallcen devi
jandscbap dcs

vermogenden Hertogs van Bourgondiè',den erfgenaam vanBrahand,zi
jnen magtigsten nabuur,op den bals gehaald ,maar hem zelven tevens van de hoop op herstelling

in het bezitden heerli
jk-heid Fzereon beroofd,voorwelke hijKoning KARELV als
ledigman hulde bewezen, doch zulksbi
j diensopvolger, KAREIZYI,verzuimd hatl,
waarop ditleen door den Hertogvan Berry wasbezetgeworden. Xaar vrlLLEsl, hevig,

stoutenondernemend,hakendenaarkrjgsroem ensteunendeopdenbelonfdengeldeli
jken
onderstand en de bescherming zi
jbs Engelsclaen bontlgenools en van denKoningvan
D uitseltland,bekommerde zich nietom de redcpen van den voorzigtigen llerlog (2).
(1)FnplsszAr,T.111.feuillet56.PowTzsts,Hist.Gelr.Lib.VllI.p.324,326. StlcwTExHonsr,
Getd. Gesch. B. VIlI. b1. 164. NlzHorr, Gedenkw.lïfde Geseh. w. Gelderl.D.111.b1.LV s
tYI. Oork.No.122,bl.130. Laatstgenoemdeschri
jver* betwi
jfelt,en naar onsinzienteregt, dat
wlttEx zelfzich terbevordering ztjnerbelangen naarEngeland zoubegeven hebben,zoo als l'Rels-

szR: en powTAxrsvernaelden.

(2)FA01ssART,T.111.feuillet56.))LeducdeGuerlezLGelrej''zcgtLi
jopzi
jnengewonen naiven
toon,leuillet67,11estjeune.Jeunessedetesteetfumeel'apresentesmeudedezerleroy deFrance.
Cç na pas este gran sensne bon conseilfors de jeuaesrensquisontoultrecuydezetlesquelz
çeutlent mpller avant çsffl? ayent edlcd.'? PtlyTwsrs, #,'
4f.Gelr.Lib.YllI.p.326. Sl.
.
lcnT:al
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Aénemaand slechtsna hetsluiten desverzragsmetEngeland,enalzoovroegerdanhl
j1371verpligtwas,znndhi
l'den Koning vanFl.ankri
jkdezenschamperenontzegbrief: ))1an 1
j4
z0v.6
Ka.azs,diezichschri
jftKoning van Fk-czt/t
-r?
Ji. W i
jvrzl-yusx ranGulik,HertngvanHo
13o8
im.
7
Gelre en Graafvan Zutphen, doen u weten,dat,dewi
jleenige onzervooroutlers
met trouw verbonden geweestzl
jn aan de ltrcon en edelePrinsen van hoogen naam ,
Koningen van Engeland, en M'
i
j uit innige liefde tetonzevoorouders,onsdaarin
willen Toegen,wi
j onlangsdooronzebi
jzondere botlen,wellkewi
jdaartoevanonzentwege gezonden hadden , eenen hoogen , edelen Prins, onzen geliefden Heer, lleer

xlcuARo,Koning van Engeland en van Frankèi
jk en HeervanIerland,manschap
en trouw beloofd en ezworen hebben,zo0a1shetbeheort,enmetllem zi
jncvaste
vrientlschap en oorlog hebben aangenomen. En wi
jlaten u weten,datni
jden genoemden Prins en lleer, den Knning van Engeland en Frankrù'k, als onzen
Heer, met al onsvermagen getrouweli
jk zullen bi
jstaan tegen u a1szi
jn vi
jand, in
lieden en in gaederen, en datwi
j u en de uwen, alsvi
jand van onzen geliefden
Heer,den Koningvan Engeland en Frankrt
j'k,en a1sonzen vijand, om diereden
s'
oortaan t0tallesteden ontzeggen metdezen open brief,bezegeld metonszegel(1).''
Het baarde alom engemeen s'eelopzien , dat de gebieder van een lklein hertogdom

zich verstoutte,den beheerschervan ecngrootrl
jkdenvrcdeoptezeggen,hem honend
jk zi
jnen mededingert0etekennen.
zi
jneregten op de kroon tebetwisten en dieopenli
Scheen deze oorlogsverlklaring ,of liever uitdagi
ng,aan de eene zi
jdespotterni
jenminachting meer dan vrees op te weltken , van den anderen kantdeed de stoute en na-

tlrukkeli
jlke toon vermoeden,datde k-ri
jgshaftige llertog welligtnvergrooterhulpmiddelen beschikken konde, dan men zich voorslelde, en er derhalve meer dan gewone
behoedzaamheid tegen hem gevorderd werd (2). L66 dachtmen o0k inBrahand)
en daar dit gewestongetwi
jfeld den eersten schok z0u verduren , wanneer w ltrEx van

Gelre indertlaad den krljg tegen Frankrzjk opende,wenddezich de Hertogin zoUAXXA nu onmiddelli
jk dooreen plegtig gezantschap,om hulptotFrankrbj'kenBour#pzl#z'
â-. Hertog rltlps, die a1s naaste erfgenaam van zoHAwxA , in het behoud van
Brahand het hoogste belang stelde, zond haar aanstondsender bevel van w xsx-rx de
la Trem ouzlle en oEavtls de M erande, vier- of zeshonderd welgewapende ruiters,

met toezegging van mecr ondersleuning,wanneerde noot
lheteischte. Deze kri
jgssoasz, 6eld. Gedc/l.B.VllI.b1.165. I)E SA.RA.
XTE)Ilist.d.O llcd de B curgogne,T.I,p.211.
Brux.1839. Nllllorr, Gedenkw. vïf de 6edci. w.GelderlD.111.bl.LVlI.

(1)v.xll:lls,Cltarterb.w.Ilbll.D.111.b1.464.Chron.T:>/.p.407,etvAx zzsrwsxinnotis.
(2)FnolsslnT, T. 111.lk,uillet 57. slzIl0rF, Gedenkw. v,
fïf de Gedc/l. t,. Gelderl. D. 1lI,
191.LV11,LY1lI.oz IIJRASTE,Ilist.d.Dltct de A p?/'g,T.1,p.212,221.
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rrx.
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71- bendebezelte Gangelt,Mzllen enF'
uehten strooptevandaaruitdageljksopGeldersch
1406
14v.grondgebied. Zi
jverraste hetkwaljk bewaaktestadjeStralen,op merkeli
jken afstand
Sl
a
gt
xa
n
de
Br
aba
nds
che
gr
enze
n
ge
l
ege
n
maand.
,Stak hetgedeelteli
jkindenbrand,ennam eeige
1387 Engelsche boogschutters met hunnen aanvoerder, die zich knrt te voren daarin ge-

Avorpen hadden,gevangen en keerdemetgrooten buitnaarde driestcrkten terug(1).
De tl
jding dezer stoute onderneming voerdewILLZM in alleri
jlmeteeneaanzienli
jke
kri
jgsmagtnaarhetOverkmartzer,om Stralelzen debezettingen deroverigevestingen in dien omtrek,bi
jznnder die Tan Grave,teversterken (2). Ofschoonnu wederzl
jdsde gemoederen meer dan ooitvjodeljk gestemdwaren,werd evenweleen
24v. wapens
tilstand t0t dehelftdesvolgendenjaarsgesloten,waarschl
jnli
jk,om zich mid'
W'interm . t
lelerwi
jl tloor nieuwe verbindtenissen en kri
jgstoerustingen tebetertotdenstrijd voor
tebereiden (3).
ln Brahand bovenal hcerschte eene buitengemeene geestdrift en opgewondenheid.
Edelen ,Ritlders,knapen , en stedelingen uitBruenel, Leuven , A ïr:l&J.en andere
Plaatsen stroomden welgewapend naar :4 Ilertogenhoselt, de algemeene vergatlerplaats
en waar zich de Hertogin met haar hofstoet bevond, om in den aanstaanden onrlog

(
leeltencmen; en van allezi
jden wertlen mond-en kri
jgsbehoeftenin overvloedaangevoerd. BeBrabandsche stri
jdmagt,delegertroseronderllegrepen,wordtep veertigzuizend man begroot, over wellte ltElxovo nan Kalkenhurg ,Heervan Borne,
1:88 JAx van Polanen , Heer van der Leck ,en uyrxljRlK van Wtr?
zfdre
v:?zz, Heer van Bergen , drie Rillders van beproefde trouw , dapperheid en ontlervint
ling , hetopperbevel

s'
oerden. Ondertusschen wachtte Hertog wltLEsxteNl
jmegen deverzochtehulp uit
Engeland. Xaartoen dezenietopdaagde,trachtte hi
jop nieuw metden overmagtigen vl
jand in onderhant
leling tetreden. Hetschi
jnt,datde Brabandsche Edelen en
legerhooft
len niet ongezind waren, hem t0t dat einde eene verlenging van wapenstilstand te vergunnen ;doch de steden kantten er zich tegen, ten ware w lsszx alde

oorlogsltosten,waartoehi
j,naarhaarzeggen,aanleiding gegevenhad,voorzichalleen
nemen wilde;hetgeen hijvan de hand wees(1).
(1)FRolssàRT,T.111.feuillet57-'59. PowTzxvs,Ilist. Gelr.Zz'â.V1II.p.327.StIcHTEwII():sT,
Geld. Gesclt. B. VlII,b1. 165. Te onregtebrengtBrl
'K>rxsdezegebeurtenistotlletjaar1386 terug, geli
jk doorMzlor:, Gedenkw.uitde Gedc/l.r.Gelderl.D.IlI,b1.LIX (1),reedsisopemerkt.

(2)FRolsskRr, T. 111.feuillet 59. PoxTAwrs, Ilist. Gelr.Z''
â.YIlI.p.327. SIJHOFF,Gedenkw.vïlde Gesch.r.Gelderl.D.IlI,bl.LIX.

(3)NINOFF, Gedenkw.vïlde Jcdci.r.Gelderl.D.llI,bl.LIX. Oo1.k.No.125,b1.137.
(4)FRolsszAT,%.111.feuillet68. Dlvzxrs,Aer.Brab.Lib.XVl,p. 198. lxezyxl Chron.

D ES Y A D ER LI S B S.
De stad Grave, op welke de Brabanders het bi
jzondergemunthadden,wertlder-1.
3
11
7016
-

halve,toen detl
jd van hetbestandnaauweli
jksverstreken was,doorhen belegerdmet
het vaste besluit, niet van daar op te breken ,v4ôr dat de veste in hunne handen

geraakt was. li
j waren van alle benoodigdhedenrjkeli
jk voorzien en openden,zoodra hunne schutgevaarten opgerigtwaren , het beleg. De stnrmtuigen en het werpgeschut rigtten in tle statl gtoote verwoestingen aan , en bavenal leden de belegerden door de krengen en andere onreine voorwerpen , welke de Brabanders uit

hunne bli
jden in de vesting wierpen, en die bi
j de hitte van het jaargeti
jtle,
de lucht en het water verpestten. Be dappere bezetting echter wankelde niet, 0f-

schoon de geringemagtdesHertngshaarvan allehoop op ontzetberoofde,en bl
jna
tlagell
jks hazllen ervoorde muren,metafwisselend geluk,kleine gevechten plaats,
tlie t0t niets bellissends geleidden. De belegeraarsvorderden weinig,dewi
jldestad
niet geheel was ingesloten en alzoo van den anzeren kantlangs deM aae toevoer
konde ont3rangen. Om dit te verhinderen en de plaats door insluiting en honger tot

overgavetedwingen,beslootmen,in alleri
jleenebrug op palen overdien stroom te
slaan en een gedeelte deslegersin hetvi
jandeli
jk gebietltezenden. Doch toen het
werk bi
jna voltooid was, werd hetdoorde belegerden bi
jeenen nachteli
jken uitval,
in brand geschoten en vernield. Vele det werklieden sneuvelden , en niemand waagde
lzet, den arbeid te hervatten. Het plan werd daarom echter niet opgegeven. Tien- of
elfduizend mau troklken twee uren beneden Grave,te R aveetezn,eene stad en heer-

ljkheid :an RElxouo van Kalkenburg ,een leenman van Brahand,dooreenewaad-H30v.
b
ooim.
are plaatsoverdeAcoyen zetten ongehinderd voetop Geldersch grondgebied (1). 1ag:?
Oudertusscllen wasHertog wll-laEx te Njimegen reedsvanhetontwerp derBrabanders onderrigtgeworden en doorhem overdemiddelen nagedacht, ditte veri
jdelen.
In weerwil zi
jner raadslieden,had hi
jhetmoedig besluitgenomen,om metdegeringe kri
jgsmagt over welkebi
jbeschikken konde, naarGraveop terukken en in
Brahand te dringen,z0o de Brabandersin Gelretrokken. ))W atwiltgi
jdan dat
ik doen zal?''xroeghi
jn>rltxxx van Gemen,zi
jn vonrnaamstenraadsheer,welkehem
b
r
a
g
t
.
)
)
Zalik mi
j in eenemi
jnersteden ophet gevaarli
jke daarsran nnderhetoog
jG0tlèn
sluiten en mi
jn land ongestraftlaten uitplunderen en verwoesten? Neen,bi
onze Lieve vrouw ,zweer ik,datik te velde trekken en mi
j naar vermogen verdedit

Duc.Brab.p.108 ,109. BrTxlxs, Troph. de Arcz. T.I, p.511. PoxTzxrs, S ïdl. Gelr.Lib.
V1II.p.327. slzHolœ, Jedesâ-.uitde Jedc/l.m. Gelderl.D.llI,bl.LlX ,LX.

(1)Faolsszu ,T.111.Ieuillet68#77. Chron.Tiel.p.412. DlvzzrsyAer.Brqb.Lib.x#I.
p. 199. Magn. Chron. Belg.p.360. PoxrAxrs,St:l.Gelr.ZïJ YIlI,p.327. NIJXFF, Gedenkm.zlïlde Gench.m. Gelder/.D,lII,bl.LXI.
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- gen zal.'' Terstond geefthl
j bevel t0tden togt. Na eene plegtige gelofte aan de
H.Xaagd afgelegd, en zich en de zi
jnen met een teug wi
jns versterkt te hebben, trekt hi
j aan het hoofdvan tlrie- ofvierhonderdzwaargewapendeRiddersen
Knapen , onder welke de Heeren van Gemen, van Ileznnherg , van Ileukelum en van
J eperen genoemd worden, nevens eenige boogschutters, in den vroegen morgen uit
FIJ'Zn:J:X. Nagenoeg op t
lat zelfde ti
jtlstip waren de Brabanders de #cc> over-

getrokken. W ILLEM, hiervan verwittigd, gevoeltzi
jn moed op hethevigstnntvlammen. Vruchteloos stelt men hem voor, wat toch een handvol volks tegen een

twintig of dertigmaal sterlteren vi
jand z0u vermogen. Yruchteloos trachtmenhem
te bewegen, zich,overeenkomstig zi
jn vroegerbesluit,in Gravetewerpen en daar
eene gunstige gelegenheid af te wachten , om de Brabanders te benadeelen. ))Liever
wi1 ik op lzetveltl met eer, dan metschantle in eene stad den dood vinden ,'' is Z)J*n
antwoord. ))Trekken wi
j in dennaam van G0d en van sT.zoazsonzevi
janden tegen.
Wi
jzullen overwinnenen grooten roem behalen. W iemi
jliefheeftvolgemi
j. Voor-

waarts!Voorwaarts!'' Aangevuurden bemoedigddoardezetaal,sti
jgen allen tepaard
en ri
jdcn stapvoets, om hunne rossen vôôrden aanvalniette vermoei
jen,metaangegespte wapenrusting en gesloten vizier,den weg opnaarRaven.teg:n (12.
Het berigt van den aanlogt des Hertogsvan Gelreverwektenietweinigverbazingonder
t
'
le Brabanders. Zi
j konden zullkeen stoutbcstaan metzi
jne,naarhun oordeel,geringe magt niet overeenbrengen , cn schatteden derhalve die nu veel grooter en ont-

zaggeli
jker, tlan indertlaad het geval was. Zl
j maakten zich evenwel gereed, om
hem aftewachten,doch waren n0g nietbehoorli
jk geschaard,toen plotselingdeGeldersche Vorst en zi
jne Ritlders met lossen teugelen geveldespeer, ontler het geschreeuw , van:Gelre.
/Gelre.
?,op hen nabi
jhetdorp Ngstrik aanstormden. HERvan Jfp:.
?-J:c/c, een Sclliltlknaap , brandentle s'an verlangen om zich te onder-

scheiden, ri
jdt spoorslqgs de gelederen vooruit, stort zich met uitgetogen zwaartl
op den vi
jantl en stoot een Brabantlsch Ridtlerterneder. Honderdtwintig vi
janden
vallen bj den eersten aanval; de geheele voorhoede geraaktin verwarring, dewi
jl
de Gelderschen overal zoodanig doordringen , dat de Brabanders zich niet weder
kunnen aancen sluiten. Het naderende gekletter der wapenen en de wolken van

stof verkondigen aan demeerverwijderde benden denederlaag harermakkers. Van
schrik en ontsteltenis overweldigd, zoeken allen, a1s door den vi
jand achtervolgtl,
i
jlings het behoud in de vlugt. Eenigenslaan den weg in naarRave&tel
-n',andcren

(1)Fl
tolsswR'
r,r
f.ll$ feuillet77,78. BrTKEXS,Troplt.deBrab.T.1.Liv.IV ,p.511.P0xTAwrs,Hist.Gelr.Lib.YllI,p.328. SslcnTExsoRs', 6e/#.Gesch.B.YIlI,b1.165. NIzII0Fr,
Gedenklr.'
lfk'fde fle4c/l.r.Gelderl.D,111.131.LXlll.
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verspreiden zich gintls en herwaarts, velen vlieden regtstreeks naar de # clJ.en stor- 1371t
1406
en te voet of te paard , gewapend of ongewapend zich onbesuisd in dien stroom ,in
welken twaalfhonderd , zoo Ridders alsknechten, hun grafvinden. Drie- of vierdui-

zend, en onder hen aanzienli
jke bevelhebbers,waren in den stri
jd gesneuveltl. Hertog wzxzxzEx zelf, betreurde den dood van wAIZTER van Cellee, een jong Ridder uit
Namen, met wien hi
j zich eenige jaren te voren in Prulsnen bevonden,en toen
voor hem eene bi
jzondere vriendschap had opgevat. Hetgetalder gevangenen was
groder dan dat der.oveêwinnaarszelye, en onder hen werden 00k vele Edelen7 en Riddees.geteld. .zoodra .de '
m are dezer ramp het leger voor Grqv. bereikt,àad , braken
de , belegeraars''in de'uiterste verwarring ,met achterlating van tenten , '
wagens, storm.

tigen, geschut, krjgs- en mondbehoeûen hetbeleg op, en vlugtten in alleri
jlnaar
'
œ#
'ert@genè/œn;, Eeu.den,Geertruldenherg ,Dordreehtofwaarzi
jslechtspeenden ,eene veilige Khuilplaats te zullen vinden. Hetwas een geluk voor hen ,dat de
G legerden , van de nederlaag der Brabanders onbewust, hen niet achtervolgden.

m ze hadden den aftogtdesvi
jandsvoor eene kri
jgslistgehouden ,oà hen toteen uitvalte lokken en dan teoverrompelen. Eerstomtrentden middag werden zj van den
waren toestand van zaken onderrigt, en maakten zich meester van den achtergelaten

ri
jken buit. Binnen twee uren alzoo wasdoor drie-ofvierhonderd dapperen eenheir
#an s'eertigduizend man uiteen gejaagd en eene vesting ontzet. Zulk een wapenfeit
zou zelfsin hetheldentt
jdvak derGrieken en Romeinen uitgeblonken hebben. Hertog
wxLluEx keerde zegepralend naarNê
jmeaen terugen werd doorde geesteli
jkheitlen
het volk jubelend ingehaald. Terstond begafhj zich naar dekerlt en wt
jdde de wapenrusting,metwelke bi
j deze roemri
jkeoverwinninghadbevochten,aandeH.Xaagd,
voorwierbeeld zeventien.veroverdebanieren a1szegeteekenen werden opgehangen(1).
Geen ti
jd moestden vi
jand gelaten worden9om zich van den sclzrik te herstellen en
zi
jne verstrooide benden wederbi
jeen te brengen. Reedsin hetbeginvanOogstmaand
tr
eok w lrl-zx derhalve ,ondersteund door manschappen uitde stiften :anKealen ,Bremen , M un&ter en Utreeht; uit het gebied van den abt van P rume en uitde graaf-

schappen Kleef, Seyn,Katzenellehogen en Meura,meteenekri
jgsmagtvan drieduizend ruiters en duizend voetknechten te Grave over de M aae. GeheelPeel- en

Kempenland werd door hem der verwoesting pri
js gegevcn ,en de dorpen Boztel,
Oowterwù'k, ez'/tlcr:z/s:d/c, Oorachot en Geetel gingen in devlammen op. Door

(1)FnolsswaT, T. 111. fbuillet78. Chron. Tiel, p.412. DlvzErs,Aer.Brab.Lib.XVI,
p.199. lwowvMl, Cbron. Arci., p. 115. Magn.Chron.Bel
g.p.360. Brrl
texs, Troph.&
Bl'ab. T. I, p. 511, 512. Poln xvs, Ilint. Gelr.Zï1.Vll1,p.328. StlcallxsousT,Geld.
&e4câ.B.Yl1I,b1.165)166. NIJIIaI'
:,Jt'
(fewâw.uitdeJe4c/l.t'.Geldel'l.D.1I1,b1.LXIII,LXIV.
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1&7l-.
lzet land van zoor. keeu e hg na weuigwo gen.metden.mofove/ Roermond naar
1e xi
j- ge. terug. m Hertogin vau epau n4 , > ,uit dqn = o.eA maae œ ru.etlwas
'

gewee n , g,
nnd twaalfhonderd ruilrs en vierduizend boogKhm ters
, onder bevel X r
K

Heeren nan Y fzzie- en va #e-wf
J'â , welke.Owck ,Lilh , H erp- ,R ave*trin
en andere plaatsen langs de A x œ G zetteden , om haar gebied tegen nieuv'e strœ p-

logten teverzekeren (1).
Ondertusschen.had hetberigtvan de uederlaag des Bralmndxhen heirs denjongen

kri
jgslustigen Koning.van Frankrt
j'k,op aansporingdesHertogsvanBourgondlk',tot
het onverwriktbesluit gebragt , om tegen den Hertog van Galzk zoowelals tegen dien
9
van Gelre, wiens ontzegbriefhem op het grievendsthad beleedigd, de wapens op te

vatten. Een ontzagwekk-end leger, door eenigen op vi
jftig-,door anderen op honderdduizend man begroot, vau kri
jgs- en mondbehoeften overvloedig voorzien ,was
spoedig uit alle oorden des ri
jks in Cltampagnobi
jeengevloeid. Daarechter Gelre
en Galzk van Duçteeltland leenroerig waren, en deKoningen van Frankriik zich
op den dag hunnerkrooning bi
j plegtigen eede verbonden, onder strallb van 'sPausen
banvloek,nimmer het gebied des Daitschen Ri
jks gewapentlerhand te zullen betreden,
werden gezanten naar Cohlentzafgevaardigd, om den Keizerdebeweegredenentotdezen

togtte ontvouwen. ))Hetverwondertmi
j,''zeide dieVorst,)datmi
jn neef,deKoning van Frankri
jk, zoo veelvolk bi
jeen gebragten zoo velekosten gemaalttheeft.
Hi
j had zieh eenvoudig totmi
j moetcn wcnden;ik zou dien Hertog van Gelrezonder
zoo veelomslag wel totrede gebragthebben-''- ))Sire,''hervatten deafgezanten ,))de

Koning,onzemeester,zietnooitop kosten,wanneer hetzi
jne eerbetreft.''- ))lndat
geval,'' zeide deKeizer, ))kan hi
j naar goedvinden handelen; ik zalmi
jnietmet
de zaalt inlaten.'' - Thanswerd geraadpleegd , welken weg het heir zoude inslaan.
Xen oordeelde het raadzaamst. langs Henegoumen en Luzk door B rahand în Gelre

te dringen;ofbl
jA tzcz'zrl/zr overden stroom te trekken en eerstGalikaantetasten.
De Hertogin van Braband zou hierin gereedeli
jk hebben toegestemd,maar de m ddersen steden verklaarden openljk,datzi
j tegen hetdoortreklten derFranschen,wier
verwoestingen zj vreesden,zich metgeweld zouden verzetten. De Hertog van Bourg/zlW l trad nu weder in het belang van B raband tusschen beide, en m en besloet
door het ongebaande Ardenner woutl en het Luxemburgsche heen te trekken. Twee

duizend vt
jfi
zonderd man werden derhalve vooruitgezonden,om boomen te kappen,

(1)FaolsswR:,T.111.feuillet79. BnTKEX:,Troplt.deWrcâ.T.1.Liv.lF.p.512. Dzuzcs,
A er. Brab. Lib. XVI. p. 200. HàRu cs,A nnal.Arcs. p.360. PowTAlrs,H i&t.Gelr.ZïJ.
VIII.p.328. SslcurxxuoRsT, Geld. Gedcâ.B.VIII.bl.166. NI7nolT, Gedenkw.xïl de Gesch.
v.Gelderl.D.111.bl.LXV.
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diepe kleven te vullen , en naauwe doorgangen te verbreedcn ,ten einde eenen weg 1371voor het groote heir te banen , welkslegertrns uit nietminder dan twaalftluizend wa- 1406
gens behalsre de lastdicren , bestontl. Koning KAREIZ,door een schitterenden stoetvan 1 M.
,

Herfst-

Ri
jksgrooten enRidtlersgevolgd,stelze zicb teCltqlon.el
zrMarneaan hethonfdzl
)'-maand,
nerkri
l'gsmagt BiJ'51ouzon ,tàansPont-â-Mouuon,trolthj deecc'overenzoM 1388
.

eenen ontzegbrief aan den Hertog van Gulik , nevens een afschrift 4an den brief,

8 v.

welken lli
j zelf van den Hertogvan Gelrehadontvangen,en verweethem ,dathi
jHerlstzich met dien zeon tot wetlerstand tegen de Franlche hulpbenden in Braband ver-maand

eenigd hatl. Hetlegerzettenu zi
jnen weg voort,en kwam eindeli
jknaeenen allermoei
jeli
jkstenlogtdoorLuœemhurg en Luzk,aan de grenzen van Gulik,overwellte
spoedig eenige strnopende benden troklten. In dien hagcheli
jken tnestand begafzicl
z
t1e verschriltte Hertog , op raad en onder geleide de$ lartsbissch,0ps van Keulen en des
Bisschops van Lttzk , Aaxovn van F pprl , naar den Koning, wierp zich nederig op

deknieën,bctuigende,dathi
jhetgedrag zl
jnsznonstenopzigtedesKonings,afgckeurd
en getrachthad,hem t0tantlere gedachten overte halen,doch tevergeefs,dewi
jlde
Hertog van Gelre alti
jdzi
jn eigen hoofd volgtle. Hi
jbood aan,hem nogmaalszl
jne
tlwaasheid onder het oog te brengen en tot onderwerping aan den Koning te
G wegen. Indicn hi
j hierin niet slaagtle, z0u hi
j zi
jn halsstarrigen zoan alsvi
jand

behandelen,en zi
jneeigenesteden en burgen voordeFranschen openzetten,in wier
onderhoud hi
j,gedurende (len winterz0u Toorzien. Op die voorwaartlewerddeHert0g van Gulik in genade aangenomen en welfswet
ler met deheerli
jkheitlKiernon,
tusschen Bloh en Berry,beleend (12.
Het gedrag van tlen bejaarden Vorst werd door wlttEx van Gelrenietgunstig
opgenomen. Hi
j bleef n0g steeds bl
j het besluit,den vi
jand hetheofd tebieden.
))Naarmate dc Franschen naderen,'' zeide hl
j, ))zullen zj den langen togtmoede
worden ; cn h0e grooter hun getal is, hoe eerder het hun aan levensmiddelen zal

ontbreken. llet gurejaargetl
jdezalmi
jnland voorhen ontoeganlteli
jk malten. Vereenigd kunnen zi
jernietinrukken;en verdeelen zi
jz:ch,dan ishetgemakkeli
jkhen
te verslaan.'' Hetkostteinderdaad den Franschen spoedig moeite, zich in Galikkerland

suande te houden. Zl
j hatlden veelteli
jden van de verbitterde landzaten,diehen
moesten voeden,maar bovenalvan deLinfars,een hoop afgedanktDuitsch krl
jgsvolk,
tlie gewapend rondzwiqrven en van stelen en plunderen leefden. A1s roofvogelsvolgtlen'

'

L

(1)FRolssAar,T.111.feuillet79-82,89. DlvAErs,Rer.Arcâ.Lib.XYI.p.200. BrrxExs,
Tropk. d.B rab.T.1.p.512. P0xTAwrs,S ïdf. Gelr.Lib.Yll1.p.328. StlcHrzyHoRsr, Geld.
Jedc/l. B. YIII.bl.166. DE BIIIASTE,Rist.des pvc: de Bourgogne.T.1.p.227- 230. XIza0rF, Gedenl-lo.vïfde Jedc/l.r.Gelderl.1).111.b1.LXY- LXIX.

A L G E M E E 5 E G E S CH lE D E X IS

11
34
70
16
- zi
jhetFransche leger, dat dag noch nachtvoorhunneaanvallen zekerwas. Xenig
Ridder,menig kri
jgsknechtvielin hunnehanden,en naauweljkshad eenoorlogsman
meer den raoed, op leeftogt uit te gaan. Er bood zich o0k nog geene gelegenheitl

aan t0t groote wapenfeiten ofbelangri
jkeondernemingen. Eensdrong de Connetable
#an Frankr@
ù'k met eenige der aanzienli
jkste bevelhebbersen ongeveervierduizenfl
gewapenden,totvoorRoermonden schaarde zich daartenstrl
jde,om denHertogvan
Gelre, die zich in de stad bevond, t0t een gevecht uit te lokken. Doch deze 1xgreep wi
jsseli
jk,zich nietaan de overmagtdervi
janden temoeten blootstellen,dienu
zonder iets uitgerigt of tegen de stad zelve ondernomen te hebben , spoedig aftrok-

ken (1). Hertog vrllzluzx keerdenaarNijmegen terug. Hiertrachtle zi
jn vaderen
de Aartsbisschop van Keulen,vaEoznlm nan Sarmarden,hem van zi
jnbesluitafte
brengen en de rampen te schetsen,welke hem en zi
jn volkzouden treien,wanneer
hj daarin volhardde. Vruchteloos. Hj steundeop hulp uitEngeland. En loen men
aanvoerde, dat de Engelschen door binnenlandsche twisten werdenbezig gehouden ; dat

de togt naar Spanjeen de oorlog metSchotland hunnelegersen geldmiddelenverslonden hadden, beriep hi
jzich op demethcn geslotenen bezworen overeenkomsten.
))Ik kan nu niet devriend desKoningsvan Frankrù'k worden,dien ik heb uitgetlaagd,'' zeide hi
j, ))en vijand van den Koning van Enaeland,wien ik mi
jn woord
en zegel gegeven heb. De bedreigingen der Franschen lkunnen mi
jverschrikken,
noch mi
jne trouw doen wanlkelen. De wateren, de regenvlagen,dekoudezullen
vnor mi
j stri
jden; en eer Louwmaand voorbi
jis, za1de dappersteFranscheRidder
wenschen, dat hi
jin zi
jn land gebleven ware-'' Zesdagen achtereen beproeftlen de
Hertog van Galik en (le Aartsbisschop te vergeefs, deze redenen te ontzenuwen en

den onbesuisden jongenYorstt0tonzerwerping tevermanen. ))Zoo ik nu alvoorde
overmagt moet zwichten,''riep dezeuit,))ik ben jong en zaldatteboven komen.
Eenmaal breeltt dedag aan, datik op Frankri
jk ofop Brahand mi
jne schade zal
xerhalen.'' Doch toen eindeli
jk de oude Hertog overz00vele hartlnekkigheid vertoornd, ernstig dreigde hem teonterven,zeide hi
j: ))W elaan ,uitliefde en eerbied,
vooru,zalik doen watgi
jbegeert. Red slecht mi
jne eer-'' Xen kwam nuvoorloobewus
ten ontzegbrieferltennen , maar
pig overeen,dathi
jhetonwelvoegeli
jltevan den
tevens verklaren zoude, dat dit staatsstulk door zi
jnebevolmagtigt
len in Engelandp
aan welke hi
j zi
jn zegelhad toevertrouwd, buiten zi
jn weten opgesteld en uitgevaardigd was; dathi
joverigenszi
jnverbond metEngeland nietverbreken,maarte-

(1)FRolsslhT,
b1.LXIX ,LXX.

feuillet 89,:0. s'
lluorr,&e(#.
??l-,
?c.'
uitde Gedci,?
dl.Celderl.D.1l1p
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>

.

vens plegtig onder eede zich verbinden z0u, den Koning van Frankrk
jkniette be-13
14
70
16
oorlogen,zonderhem eenjaartevoren ontzegd tehebben (1).
9e Koningen zi
jnebeide ooms,deHertogen vau Bourgondiêen van Berry,namen in dezeschikking teeerdergenoegen,dewijldetoestand deslegersdageli
jksverergerde, en zj, docrde vri
jwilligeonderwerpingvan den stoutmoedigenHertog,van
tle overwintering in het barre,van hunnegrenzen z00 verwi
jderd gewest,ontslagen
He
r
t
og
va
n
Gul
i
k
,
ve
r
ze
l
d
don
r
de
n
Aa
r
t
s
bi
sschnp van Keulen en 12v.
werden (2). De
i
jo
nm,
den Hertog van Lotharzngen., geleidde zi
jnen zoon naardetentdesKonings, waarWja
de aanzienljksteRi
jksgrooten vergaderd waren. W zLrzx van Gelrewierpzich,naar
gebruik op de knieën voor den Koning, welke hem terstnntl de hand reiltte en

ophief. Hj verontschuldigde zich nu vrjmoedig ten opzigtevan den ontzegbrief,en
bezwoer de vroeger entworpen punten van verzoening (3). Hierbjwerd nu o0k bepaald, datdoorden Koning, ofin zi
jnen naam doorden Aartsbisschop van Keulen,
den Herlog van Lotharzngen en de Heeren van Coaei en de la Tremouille, vôôr

den vier en twintigsten van Zomermaand desvplgendenjaars, de wederzi
jdsche aanspraken en eiscben van B rahand en van Gelre zouden beslecht worden; de stad
Grave zou den Koning overgeleverd en w Z/EMAR , Heer van Ku.ik: ofdiens zoon
daarmede, a1s van ouds, door de Hertogin van Brahand , die o0k de overige vnrderingen dezer Heeren regt z0u laten wedervaren , beleend worden. De Hertog van
Gelre z0u den gevangen Aawovn van Sp:zzlezlter beschikking des Koningsstellen(4).
Dien zelfden dag Terklaarde o0k de Hertogin van Braband ,zpo voor zich zelve als

voor hare medehelpers, bi
jzonder deHeeren van Falkenburg,van Meradeen van
Rt
jphereeheçt,datzi
jop de voorwaarden doordenKoning vanFrankrç
@jk ontworpen,
A
RE
OERI
K
,
He
er vanAleure,
metwILLEM van Gelreen zi
jnemedestanders,metname
w zxsxu , Heer van Kuik en zAx zi
jnen zoonverznend was(5). Ofschoondegenoemde vier schcidslieden uitspraak d,
eden , liep het evenwel t0tden drie en twintigsten van

(1)Faolsszl
t:) T.111. feuillet 90,91. P0srlsrs,Ilist.Gelr.Zïâ.VllI,p.330. StIcaTE5Iloas:, Geld. Gedci. B. YlII, b1. 167. I)E SARZ.
XTE, H ist.d.Ducs de Wozlrg.T. 1.p.230,
231. Nxzuorz, Gedenkm.xïlde Gedc/l.m.Gelderl.D.lII,bl.LXX- LXXII.

(2)NlzIIpFr, Gedenkm. vz'f de Gesch.r.Gelderl.D.lIl,b1.LXXII, LXXIII. Yerg.uolsslhT,T.111.feuillet 91.

(3)FaolsszqT, T. 111, feuillet91. BvrKExs,Troph.d.Wrcà.T.1.p.513. Ppsxàsrs,Hist.
Gelr.Lib.VI1I,p.330.

(4)NIJHBFI',Gedenkw.lfïfde Gesclt.m.Gelderl.D.111.oork.Ho.132,bl.141.
(5)Nzzsol?r,Gedenkm.vfïfde Gesclt.w.Gelderl.D.111.oo1k 50.133,bl.113.
ll. DsEs.2 STUK.
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13
171
406
- W jnmaand dertienhonderd negentig ,vpdr dat hqt eindverdrag tusschen Brahand en
Gelregetrofenwerd.Menverbon; zichdaarin,denrederzi
jdschenvrede en vriendschap
ongeschonden te bewaren. M illen ,Gangelt en F ueht'zouden in hetongestoordbe-

zit bli
jven van deHertogin, diedaarentegen beloofde,zxx van A?zCW , wiensvader
w ENEMAK inmiddels overleden was, in den vrede op te nemen en metde stad Grave
te beleenen (
1).
Yôôr dat de Hertog van Gelre den Koning verliet, welke hem metveelonderschei-

dingbehandeld had, verwierfh1
j t1e slaking tlergevangenen,diein dezen krjgstogt
tlen Franschen in handen gevallen waren,zcnderlosgeld en zonderdathjwederkeerig hetzelfde aan deFranschegevangenen,onderwelkezich aanzienli
jkeRitldersbevonden, behoefde t0e te staan. ))lltben een gering Yorst,''zeide hi
jt0tdcn Koning, welke hierop aandrong. ))Om mi
j tegen u teverdedigen,moestik dehulp
van guitsche Ritlders inroepen en beloven , hun al de voordeelen te laten , wellte

hun in dezen kri
jg zouden toevallene lltkan hen van degevangenen,noch van het
losgeltl berooven; zJ
i'zoudentegen mi
j zelvendewapenen opvatten.'' De welwillende
Xonarch vergenoegt
le zich met ditvoorwendsel, en nam tegenheteinde van W i
jnmaand, den terugtogtnaar Frankrç
jk aan (2). Het ongunstige weder, de onbegaanbare wegen , de buiten hunne oevers getredene stroomen , belemmerden dien tngt

geweldig, en bi
jhetovertrekken van de Maaskwam eenegrootemenigte volksom
hetleven. M de rampen van dezen oorlog werden den llertog van Bourgond'
ié verweten. Het misnoegen tcgen llem , wien men met den Hertog van B erry , en voor-

zelter niette onregte,beschuldigde,meerhunnebelangen,dan die desri
jkstebellartigen ,werd hierdoor meer en meer opgewekt en veroorzaakte , dat de Koning zich

zeer spoedig geheel aan de voogdi
j zjner ooms onttrok en zelf het bewind aanvaardde (3). Xogt het verlies van hetbestuurdesFranschen ri
jltsden Hertog van
kourgondiè'grieven, hi
j vond daarvcor eenigevergoeding,datdeopperheerschappi
j der belangri
jke stad Grave, met Mzllen, Gangelten Kueht, aan Braband
bleven, welk gewesî hi
j reeds als zj'n eigendom beschouwde. W ILLEX van Gelre
daarentegen,hatl grnoten kri
*
i
'gsroem ingeoogstnietalleen, maarook doorzi
jneonderdanen,t0t één gemeen doel onderzi
jnebanieren te vereenigen,de z0olang verdeelde gemoederen steeds nader t0t elkander gebragt, en de laatste vonken der bur-

(1)v.MlEals,Cltarterb.z
?
J.Koll.D.111.b1.571.XIJIIOFF,Gedenkw.lïfde Gedc/l.r.Gelderl.
D. 111. Oork.50.160, b1.171.Verg.:vTKEws,Troph.d.Wrci.T.1.p.515. PtIATAXrS,Sïdf.
Gelr.Lib.VIlI.p.331. lxoxvxx Chron.pvc.Brab.p.118 in notis.

(2)FaolsszRT,T.111.feuillet91.
(3)oz:ARzs'g;Sïdf.S DucsdeBourgogne,T.l,p.231,232.
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gerlt
jke tweedragtuitgedoofd. :00.zag hi
j dan de eensgezindheid van binnen,den114
3706
1vredevan buiten,en zjn gezag ip Gelreonwrikbaar gevestigd (1).
In plaats van deze gelultkige omstandigheden tot verbetering van den inwendigen

toestand zjns gebieds aan te wbnden, vond dewoelziekeHertogvecleerdaarin een
spoorslag, om nu elders kri
jgslauweren te gaan plukken. Naauweli
jkshad zich het
Fransche leger van zjne grenzen verwl
jderd, of hij vatte het besluitop,om ten
tweedemale naar Pruisnen te trekken. Het was nu niet, om gelt
jk Troeger,de
heidensche Litthauwers te bestri
jden, welke ondertusschen het Christendom lladden
aangenomen ,maar om de Riddersvan de Duitsche orde tegen den magtigen JtozLl-o ,
Grootvorst van Littltauwen , te nnzersteunen, welke zich metltrachtvan wapenen
tegen de verdere uitbreiding dier orde in Pruieeen en langs de kusten der Ooetzee

verzette. Nadat hi
jaan II>IXORIK van Steenhergen,Proostvan Oud-Muneter te&lvecltt,eeh zi
jnervertrouwdste vrienden,hetbewind deslands,ti
jdenszi
jneafweziglzeid,had opgedragen,vertrok hi
juitDoeshurg dooreenluisterri
jken stoetvan Ridders en Knapen verzeld, t0t wier uitrustillg geene kosten gespaard waren. Xen ont- 19 v.
Slagtving hen alom in D uztsehland met de meeste onderscheiding , en ongemoeid bereik-maand.
ten zi
J- Stolpe, eene plaals in P omm eren niet verre vpn de Oontzee. Hier 1388
echter werd w xxz
l-zx door EGGARP van den Y /!#d, een dienstman des Hertogs van

Stettin,den bondgenootvan zAgELlao, overvallen en nahevigen tegenstand,waarbi
j
twee zi
jnerRidders,nlaK van Eylen PETER nanByland,sneuvelden,gevangengenomen en naar het slotFalkenhurg gevoerd. Op het berigt hiervan ,trok de Groot-

of Hoogmeestervan Pruheen,KoEwllAkn '
rzolurExAAR van Apddwzl:ïzl,onmiddelli
jlt
op, om den Hertogteontzetten ,en >IGI;AZIP, het nietwagende weerstand te bieden, liet

slot en gevangenen in zi
jne handen. W ILLEX begafzich nu metden Grootmeester
naar Konzngnbergen, doch daar hi
j zich niet van den eed aan EooAltn gezworen
vanterug tezullenkeeren,ontslagen hield,ging hi
jvri
jwillig naareeneplaats,welltedeze hem had aangewezen, in gevangenschap terug. Be ti
jding dezernoodlottige gebeurtenis bragt geheel Gelre in ontsteltenis en beweging. Terstond werd 2
19 &-.
Louwtlaarvan aan de naburige Vorsten en Heeren , o0k aan den Roomsch-Koning kennismaand.
VegeYen , en door het gansche land eene algemeene bede geheven , om het gevor- 1389

derde losgeld te voldoen. Eindeljk werd wxLLzx door tusschenkomstdesHertogs van
Stettin , in het begin van Oogstmaand , doch niet dan onder oorveede voor zich ende

zi
jnen,ontslagen. Nadathi
j zich eenigen ti
jdinBohemen aan het Hofvan Koning
wExczsLxrshad cpgehouden,kwam hi
jteN'
jmegen terug (2).
t
W12v.

i
jnm.

(1)NIJEOrF,Gedenkw.vïfde Gesclt.z
?
7.Gelderl.D.llI,bl.LXXIV.
(2)Faplssznr,T. 111.feuillet 94. Chron. T:
'e/. p. 414, PozTzsvs,Ilist.celr.Zv3.VI1I.
48 +
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Heti,
sonbekend,welkereden denHertog tegenhetmidden desvolgenden jaars,t0t
4 v eenereisnaarEngeland aanspoorde. Men weetslechts,dat hj metvierschepen te
.

llloeim.Brielle in zee stak , eenige dagen te Londen vertoefde en donr den Koning met de
1390 grootste

achting behandeld wsrd (1). Naauweli
jkswashj teruggekeerd,toen detogt
derFranschen enGenuezen tegen deBarbari
jsche rpofstaten,zi
jnenonrustigenen kri
jgslustigen geestontvonkte. DeGenuezen,wierltoopvaardjschepen en gronzgebiedzelfs
voor de aanvallen der Afrikaansche zeeschuimersgeen oogenblik veilig waren , hadden
om dien t
i
jd dehulpvanFrankri
jk tegen hen ingeroepen. Zi
jboden aan,ophunne

kosten de benden naar Jfrika over te voeren cn van levensmiddelen tevoorzien.
De edelste RiddersuitFrankrù'
k,ook eenige uitEngeland en andere omliggende
gewesten , vereenigden zich onder het bevel des Hertogsvan Bourhon tot dien togt.

z2om4v
.Hertog wxstlx van Gelrevaegde zich bi
j hen. Eenegrootesterk bemande vlootstak
erd
i
n
z
eQ
e
n
kwa
m
na
ve
l
e
gev
a
r
en
,
v
on
r
de
statl J lgzere ten anker, i
maan .
n wiernabi
jbeid
de benden zich aan het strand nedersloegen. De buitengewone hitte en ziekten , die

dagell
jks nieuwe slagtoFerseischten, degedurig herhaaltleen afmattendekleine gevechten met de Saracenen , de oneensgezindheid, welke zich meer en meer onder
deze veelsoortige benden openbaarde, en de mislukte aanval op de vesting zelve,
20v. welke op een groot verlies van volk te staan kwam , noodzaakten de bondgenooten ,
Hooim.
.
na een verbli
gf van twee maanden , t0t den aftogt. De schepen liepen verschillende
havens binnen. Hetschi
jnt,datHertog wltLzx in Fenetzê isaangeland;zekerwas

ht
j vtlörheteindevan Herfstmaand,in zjne staten teruggekeerd (2). Altt
jd rusteloos
19v.naarkri
jgsroem hakende,ondernam hj tweejaren daarnawedereentogtnaarPruoSlastm.
1392 een en slaagde nu gclukkiger dan vroeger; immershièlp hl
jeene veste vermeesteG14v.ren (3). M-einigdagen naden 200d desUtrechtschenBisschopsFLoRlsvan fFerelïcrasm.hoven
1
393
, was hl
j terug, en wi
jhebben reedsgezien,welken invloetl hi
jbi
j deverkiezing eensnieuwen Kerkvoogdsop tleKapittelsuitoefentle (1).
13nWi
v. Tegen het einde van ditzelfdejaaroverleed deHertpg van Gttlzk (5). W ILLSM
terrn.nam nu bt
j den titelvan Nertog mlx Gelre,ook dien van Gulik aan , en werd drie
p.330,331. StlcllTEwuoRs:, Geld.Gedc/l. B.VIII.bl.167. NIDOI'F, Gedenkm.vïf de Jedc/l..
m. Gelderl.D.lII,bl.LXI V- LIIVII.

(1)NIJIIOFF,Gedenkw.lïfde Gcdc/l.r.Gelderl.D.llI,b1.LXXVIII.
(2)FRolsszqT, T.111.feuillet122,123,132-136.Poznsrs,Rini.Gelr.Lib.VllI.p.331.
NIJHOFF, Gedenkm.vïf de Gedc#.m. Gelderl.D.111.bl.LXKYIII-LKXX.oork.5n.161.

(3)HIJHOFF,Gedenkm.$lïfde Gedcâ.r.Gelderl.D.111.bl.LXXX.
(4)Hiervoor,bl.312.
(5
.)ckron.Tiel.p.119.
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De Hertogin-weduwe MARIA deed te &i
jner gunste afstand van de beerli
jkheid
M onfoord met Nieumetad en Erkelen& nevens de landen van Kriekenheek9 1&94
en Keaselmetdestad Fenlo,welkezl
jin lt
jftogthad bezeten; alleen deinkomsten
van den tolte Kenlo en eenigeandererenten voorzich behoudenze (1). Even zoo
zag zi
jnjongerebroedersExwovo afvan alleeischen op Gelre, Gulik en Zatphen, 12v.

me
slechts het bezit begeerende van het land Kenaelen van drie kleine steden in hetZo
nRa
anrd-.

Zuideljkstegedeelte van Gulg-k,die echtersteedsfoorwll-x'Ex,wien ht
ja1sleenheer
erkende,zouden openstaan.Hi
jverpligttezich tevens, om hetverbondmetden Heer
van Ilg
jpher&elteit, hetwelk hem in deongenadeen in ,
den kerkerdesHceren van
Sehonevorst gebragt had , te verbreken. Daarentegen belooftle Hertog W'LLEM, n0g

vdôrheteindedermaandzi
jne vri
jlating te zullen bewerken (2).
Zoodra de Geldersche Vorst aan het bezit van G'
uln-k geraakt was, hadtlen de

vi
jandeli
jkheden der Keulenaars, die in hevige onmin met hunnen Aartsbisschop
leefden, hem reden t0tklagten gegeven (3). Het bli
jkt niet, wat t:ttlit gedrag
der Keulenaars tegen hem aanleiding gaf (1). Tbans was hi
j met den Keulschen Kerkvoogd zelven in geschil geraakt over het bezit van eenige kleine grens-

plaatsen,onderwelkehetstadjeZulpêeâ,hetoudeTolhzaeum,devoornaamste was.
Mrzx-szx beriep zich op eenen giftbrief van den Paltsgraafaan den At)'
n) deAartsbisschpp op hetveeljarig bezit. Eeneppenli
jke vredebreukscheen onvermi
jdeli
jk. De
Graaf van Ooetevvant, vele Brabandsche en guitsche Ridders, zelfs Keulsche burgers

boden wxrLzx hunnen bl
jsland aan, en reeds waren zesduizend voetknechten met
tweehonderd ruiters naar Stralen opgerukt, om de aanspraken des Hertogs met t1e

wapenen te ondersteunen, toen deAartsbisschop, wien hetbeteugelen zi
jneroproerige hoofdslad werk genoeg verschafte,beslnoteen vergeli
jk tetreFen. Erwerd be-1395
paald , dat Zulpzeh door een Drost in beider naam z0u bestuurd worden ; t
le Aarts-

bisschop zpu in hetbezitbli
jvenvaneenige betwisteplaatsen,dochdaarvoordenHertpg
in eenszestigtluizendgoudguldensuitkeeren en hem J'aarli
jkstachtig voederwi
jnskosteloosoverzenden (5).
(1)Poxnwrs,II%st.Gelr.Zfâ.Y1II.p.332,333,337. SucnTEwloas:, Geld.Gedc/l.:.Y1l1,
bl.1œ . NIJIIO'F, Gedenkw.vïfde Jedc/z.r. Gelderl.D.IlI,b1.LXXXI.

(2)NIJHOFF,Gedenkm.vïfh Gewcl.v.Gelderl.D.111.Oork.No.190,bl.189-193.
(3)sxzsoa , Gedenkm. vïf de Gedcé.m. Gelderl.D.111: Oork.N0. 186,b1. 186- 10 .
'sHertogs klaagbrief is van den 26 v. W intermaand 1393. Polrzsrs, Ilist. Gelr. Lib.
VII1.p.334.

(4)Verg.wIJnOFF,Gedenkm..z'ldeJezc/l.r.Gelderl.D.l11,b1.LXXXII(3).
(5)Ppwnwrs,Ilht. Gelr. .
fïâ. VIII.p.334. Ssxcnnwlolts:,&el#.Gench.B.VllI.b1.1% ,
*.

169. hhzaorF,Gedenkm..ïfde Ge4c/l.r. Gelderl.D.III,bl.LXXXII.
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1406- Te naauwer nppd waren deze geschillen vereFend , of w lrLxx haastte zich ,eene

krjgsmagtuitzjne staten en de naburige gewesten bl
jeen tebrengen,om den Graaf
van Katzenellebogen , stadhouder tles afwezigen Hertogsvan Luzem hurg , tegen den

Graafvan St.#pJ,die sindseenigejaren Ltuemhur.
g gewapenderhandverontrustte,
te hulp te snellen. Hj trok over Fenlo en Fiereon regtstreeks op den vi
jand
aan.diezich bi
jden oeverderMoezelsterltverschansthad, en begroette hem aanstontls hevig uit stormtuigen en geschut. De Graaf van St.P ot,om zich uit den
nood te redden , gaf hem door eenen Heraut te kennen , dat het den waren Ridder
niet bet
aamtle,met zulkewapenen zi
jnen vi
janduitdevertetevernielen,endathi
j
hem metzi
jnebenden den volgenden dag in hetopen veld verwachtte. Nietsltonde

den strijdlustigen wxuLEx aangenamer zi
jn; hi
jvermaantle zi
jn volk t0tdapperheid,
en verhief tlen jongen Graaf AnotFvan Kleef nevenseenige andereEdelen,om te
meer hunnen moed te ontvlammen, tot de ridderli
jke waardigheitl. De Graafvan
St. T p! daarentegen , maakte van den nacht gebruik ,om met achtcrlating van wa-

:6v. gensen kri
jgstuig,de Moezeltedoorwaden,waarbi
j velen verdronken,en zich door
1395
W zlrEx lteerdehierop onmiddelll
jk naarGelreterug (1).

6P2Sm.de vlugt te redden.

Ondertusschen was de oorlog tusscizen den Bisschop van Utreekt en den Heer 3'an

Koeverden uitgebrolten (2). Hertog wllzxzxx z0u zich welligtde zaak van dezen
laatsten ernstiger aangetroklken hebben, indien niet zi
jne zucht, om door wapenfeiten op een uitgebreider tooneel rnem te verwerven, hem daarin verhinderd

20v. had (3). Hi
j trok nu voordevierdemaalnaarPruzaeen te dienste van tle RitlSlagtm.(jeys der ouktsche orde, wier vri
jn gebietlonlangsaanmerkeli
jk verjheden hi
jin zi
meerderd had. Bi
jzonderheden van dien togt worden nergens vermeld. Xen weet
slechts, dat de Hertognaeenigemaanden terugkeerde en te Grunefoortdoor den
#. Bisschog van Utrecht, xzxxorp van &?
,
:!ïà, den Jonker van Jrkel en vele andere

fl1
r3
as
9m.
6 Ridders en Knapen verwelkomd werd (4). Drie maandenlaterbegafhj zich naar
Engeland,nadatkorttevnren tusschen hem enzjn schoonbroeder,den Graafvan
25v. Ooetervant,eene zamenkomstteRozendaalhad plaatsgehad,alwaarop datti
jdstip
Z
o
me
r
d
e
He
e
r
e
n
v
a
n
Jr
k
e
l
,
v
a
n
Ku
z
t
e
nh
u
r
g
e
n
a
nd
e
r
e
a
a
nz
i
e
n
l
i
j
ke
Ri
d
de
r
s
me
t
e
e
n
t
alri
jl
k
maand.
gevolg zichbevonden (5). De reden isonbekend,welkehem bewogen heeft,om in
(1)W xTlwts,Kist. Gelr.Lib.VIlI, p.334,335. StlcnTExnossT, Geld.Gesclt.B.VllI:
,
bl.169. NJJHOAF, Gedenkm.vïfde Ge,ci.m.Gelderl.D.llI, bl.LXXXIII.

(2)Zk hiervoor,bl.345-348.
(3)NIJEOFF,Gedenkw.wïldeGadc/l.r.Gelderl.D.llI,bI.LXXXV.
(4)sxJuor:,Gedenkw.wïf4e G.e4c#.m.Gelderl.D.llI,b1.LXXXV.
(5.
)KlzHoa ,Gedenkm.Wlde Ge#ci.r.Gelderl.D.1,
11,bl.LXXXV.
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E ngeland het doel des Graven van Ooetervant, het verwervcn van Engelsche hulp- 1371-

benden voarden kri
jg tegenFrzeeland,te helpen A'eri
jdelen,waarin hi
jgedeelteli
jk 1406
slaagde (1). Misschien hoopte hl
j,diewelligtwedereen nieuwen krl
jgstogtinden
zin had,dezehulpbenden aan zich teverbinden;misschien gedoogde zi
jnestaatkunde
niet, deoogmerken van HertogaxaBltscu'
r betrekkeli
jk Friealand te ondersteunen,
op welk gewestde GelderscheVorsten oude aanspraken hadden (2);ofmisschien was
zjn gedrag in ditopzigt,slechtshetuitvloeiseldierafgunstentrotschheid,welkehem
verweten worden (3).
Bi
jzi
jneterugkomstuitEngeland zag hi
jzich terstond wederverpligt,lletzwaardo3 v.
op te vatten
ogstDeHeervanSohonevornthadnameli
jl
tnietalleen Rzlxorp van&?
zlï:ma
and
slechts voor eenen buitensporig hoogen lospri
jsontslagen, maarverontrustte daaren- 1396
boven,ofschoon hi
j'sHertggsleenman was,hetgebied van Gulik. om hem tetuchtigen,bragtwILLEM op deKelumeeene kri
jgsmagtbi
jeen en sloeg,gesterktdoorde
.

.

benden der Heeren van Kuilenhurg , .an Jheoude, van fianen , en van Jö'pel'en ,
benevens eenige Engelsche ruiters, hetbeleg vpor het sterke slot Schonevol'
t-t, niet
ver van Jken gelegen. Zes weken had de bezetting met onverwrikten m oed het geweld der stormtuigen doorgestaan en menigen aanval dapper afgeslagen , toen de groote

loren nederstortte,waarop zj,onderbedingvanvri
jen uittogtvoorzich en hare goederen,hetslet,ofveeleerde puinhoopen daarvan,overgaf. Denabi
jgelegenesterltte
kFillematein, geraakte naeenebelegering van veertien dagen,insgeli
jksin handen
des Hertogs. Daarop werden de geschillen door tusschenkomst der Hertogin van Bra-

7?czld,en zAsvan Beiieren,verkozen Bisschnp van Luik,uitden weg geruimd (1).
Om dien ti
l'd trad v'
rllux-vx zelf als middelaar op in de onlusten .tusschen den Bisschop
.

van Utreeltten den Heervan Koqrerden,welke bi
j een verdragvereFendwerden(5). 14x.
lnmiddels Avas de Hertog van den Berg over eene erfrente van vier en tsvintig dui- Blocinl.
jaay

(1)FnolssznT,r
f.lV,feuillet30.
(2)NIJUOFF,Gedenkm.uitde Geseh.r.Gelderl.D.III,bl.LXXXV.
(3)FaolsszRr,T. lV. feuillet 30. ))Ainsi ostaleducdeguerlesLGelreten cettesaison au
conte de haynault et a son ûlz layde et compaignie du conte IIEI
'BY dont il sem nla a plusieurs
flui1 nc fust pas bien advise ne conseille ne pointnavoitl'honneur de lung ne delautre. Etde
cette condition et nature fut il toute sa vie cnvieux et orgueilleux-''

(4)Chron.Tiel.p.420. Dererm.:EKA,bl.308. Poxrzxrs,A ïdf.Gelr.Lib.YII1,p.335.
StlcnTEwl
lplsT, Geld. Jddc/l. B. V1II, b1.169. Nuaorr, Gedenkw.lïfde Gedeâ.n.Geldel.
l.
D.lII,bl.LXXXYII.

(5)Ziehicrvoor,b1.3l9, en deschrjversaangehaaldbj wunorr,Gedenkm.xïfde Jc4cl.t,.
Gelderl.D.111,b1.LXXXYII(1).
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Ri
jnschegoudguldens uitdent0lte Keizeremaard,metzjne neven,de Graven
Kleef en van derMark,in oorlog geraakt. De Hertog van Gelrenam inpersonn
geen deelin dezen kri
jg,maarwelzi
jnbroeder, xExwoun van Gvîl , diezich met
de Graven van Salme, van Sayn en den Heervan Reinnhergen aan de zi
jde des
Hertogs van den W drg schaarde. Op de vlaktebj hetdorp Kellen werd een hevige
van

en beslissende slag geleverd. Het Bergsche leger werd geheelverslagen ,en onder de

vele aanzienli
jke krt
jgsgevangenen, o0k azlxovo van G?zlïà geteld. Hi
jmoestzi
jne
slaking voor honderd duizend schilden koopen, van welke hem echterlater, tergunste

des Hertogs van Gelre, de helft is kwi
jtgescholden (1). In hetzelfde jaar wer;
ook Loeve&tein door den Graafvan Ooatereant belegerd Bars'
ro ran #:rY!)>d>,
.

een Gelderschman , Hertog AlzBltzcuT's rentmeester over Zeeland idp/l.fer Sehelde,
achterli
jk bli
jvende,em de geëischte rekening afteleggen ,was op 'sHertogs last in
Jm &terdant vastgehouden , doch van daar ontsnapt, naar ditslot geweken , hetwelk
hem door Atzl
tyrcET,sederteenige jaren,terbewaringwastoevertrouwd. Hi
jvoorzag

deplaatsvan manschappen en kri
jgsbehoeften, maar toog zelf in Gelre. De bezetting moest na eene allerhevigste bestorming , zich op genade overgeven , en drie Tan

des rentmeesterszonenvielen daarbi
jin handen va den overwinnaar (2).
Een gering voorval ontvlamde kortdaarna op nieuw den kri
jgtusschen Braband
en Gelre. W ouTzh van Or:rr/jzè,ambtman vanZalt-Bommel en Bommelermaard
24v. en s
lotvoogtl van Jmereooz,een man zeergezien bi
jHertog wxtLzx in wiensverZ
o
me
r
t
r
a
u
we
n
hj
de
e
l
d
e
maand
, geraakte op de st.Jansmis,welke te 'œ Ilertonenhonelt zocwel
-

.

1397 met plegtige omgangen als luidruchtige vermaken gevierd werd, in eene herberg met

een burger dier stad in hevigen twist. Dewi
jlzich andereburgershierin mengden,
riep hi
j,Qnderhetgeschreeuw van: Gelre.
?Gelre.
/zi
jnelandgenooten,welkeuitde
omliggentle plaatsen herwaarts waren gevloeid, te hulp , die terstond toeschoten en

met de burgers handgemeen werden. Een dienaar derHertogiù, die harekleedi
j
droeg , werd door den ambtman dood gestoken. De woede steeg ten t0p ; ten laatsten werden de Gelderschen overvleugeld , uit de venstersgeworpen, op spiesen en

z.vaardenopgevangen, armen en beenen afgekapt,ofopeenewreedewz
jzevermoord.
(1)J. z.tEvnls, Chron.Belg.Lib.XIXl.c.54,p.316. PoxTlwrs,Ilist.Gelr.Lib.VlII,
p.336,337. StlcnTExloRsr, Geld.Gesch.B.YllI,bl.170. 5'
Izn0I?
I?, Gedenkm.'
lfïfdeGedc/l.
m.& elderl.1).I1l,bl.LXXXVIII.
,

(2)J.wtzvnïs,Cltron.Bel
g.Zïâ.IKXI.c.54,p.314. Derervl.:EKI,b1.306. chron.

Tz'
dl, p. 424. Volgens :oxuol
tx, op REIJGEASBERGEN, Cltron. r.Zeelandt, D.l,bl. 452,zou
nrsT:,of BkrvssTEx, wegens eenen manslag, door Hcrtog ztBqEcnT met ballingschap en ver-

heurdverklaring vaa gotdvrvn gestraftgewerden zi
jn.
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De nmbtman werd in hechtenis genomen en naar vonnis van Schepenen , onthalsd.11
34.
71Hertog w ztrsx eischte voldnening, doch z00 buitensporig , dat de Hertogin daaraan

weigerde gehoor te geven. Dit was het sein t0t eenen vernielenden krl
jg, welke
Wna tweejaren duurde. DeAartsbisschop van Keulen,deBisschoppenvan Utrecltt,
van M '
uneter en van Oanahrug , de Graven van N aeeat
z en van Ravennherg , de
Heeren van Kuzlenhurg ,'zlrds,Fzanen ,#wzdr- ,Eeukelom en anderenvoegden
.

hunne benden bi
j diedesHertogs, welke de Meç
jerv-'van den Wpz'
cA binnenrukten,
alles t0t aan Eindltoven t0e, te vuur en te zwaard verwnestende. Te Ooeterzri
jk
ontving w xrLzx eenen heraut van de Hertogin , welke hem den oorlog verklaarde en

overvi
jfdagen eenen veldslag aanbood terplaatse waarhi
jbegeerde,hem tevensbelovende,honderd voerwi
jn,driehonderd stuksrundvee en anderelevensmiddelen kosteloostezenden,wanneerhj in dien tusschentl
jd de landbewonerswildesparen.Doch
de Hertog bekommerde zich weinig om dataanbod; ht
jtrok roosrende en vernielende
doordeLangeetraaten deMel
jeri
j,en kwam metbuitbeladen in Gelreterug.Inmiddels washetBrabandschelegerteIlerenthalsbi
jeengekomen. 0p hetberigtvan
den aftogt des Hertpgs van Gelre, toog hetniet verre van M aastrieht overdeM aae,

verwoestte in tien dygen tl
jtls een grootgedeelte van Gulzkkerland en lteerde toen
door M aaetrçeht in Braband terug. JAw GUNDEFS, bevelhebber van de sterkte âïit- 1398
lppïdzl,legde de Geldersche dorpen D reumel en Braeht tusschen M aae en W aal in
ze asch ; de Gelderschen daarentegen staken het dorp Lzttoolen en eenige andere
vlekken in den brand , bemagtigden de stad Grave en zetten hunne strooptogten t0t
diep .
in Braband voart. Om hen met nadrult te keer te gaan , sloten de Brabanders 6 v.
Sprokte D zeat een verband met de Luikenaars tusschen wie en de Gelderschen eene veete kelm.
bestpnd. JAx van Wdf
g-:r- , verknren Bisschop van Luzk , hoewelde schoonbroeder

des Hertngs van Gelre, stelde zich aan hethoofd zi
jnerbenden, die zich methet
Brabandxheleger, hetwelk,naarmen wil,uitveertig duizend man bestond,bi
jhet
dprp E lzetlngen vereenigden. De Graafvan & .Polvoerde eene bende van driehonderd speerruiters aan , door den Hertog van B ourgondzè.tnt hulp van Braband afgezonden. De Luikenaars zouden Gulzkkerland , de Brabanpers hetOverkmartzer van
Gelre binnenrukken. De laatsten meenden Hertog w ztsEx in N zeuwstad teverrassen , 25v.
Zom er-

maar hi
j was bj tt
jdsvan daar vertrokken; de plaats zelve werd door de inwoners inmaand.
brand gestoken, en terwi
jlzi
j de eene poortuitvlugtten trokken door deantlere de
Brabanders binnen, die nu ook hetslotvan ditstadje'
verwoestten. Vereenigdslceg
xpen thans het beleg voor Roermond) doch hier ontstond tweespalt onder de bondgenooten. JAw van #6f
zzslootvredemetden Hertog, en voerde zi
jnebenden naar j6v.
-#r:

Iuçk terug. De Brabandersbraken hetbelegop en vielen in hetland van Gulik)zi
jHeoim.
legden hctstadjeLeunleltin de asch en stroopten totvoordepoorten derhoofdstad,
wierburgerseene brandschatting :an dertigduizend guldeumnestenopbrengen. Midde1,I DEES, 2 STUK,
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1371- lerwi
jl verwoestten de Gelderschen de Meù'drf
J en staken de dorpen Ileenmç
jk en
1406
..k,.weaI,.
g:.-zxx-'
yyyz-zzlca
Jjjr/
Dzntlter in den brand.'Eimlelg
w''zgflc'wgp-è-éhch6fsin'
g'
.

tusschen den Hertog van'Gelre en de Hertogin van Brahand t0tstand Aebiàgt','welk-e

totdeLentevan hetvolgendexjaarzou duren. Zi
jwerdnalangdurigeonderhândelinjen
en nadat de Hertog van B ourgondzèleen magtig'heir t0tonderstand der Hertogin hàtl
9oiYm'. bt
jeengetrokken, door eenen vrede gevolgd. In het verdrag, te Raventeih geàlotèn ,
He

1399 belnafde men elkander, inzonderhei: uiten in M illen,Gangelt eo Kueltt, ùiet'
t2

zullen ben&deelen, zoo lang deHertogin leefde (1). Op dien zelfden '
dagwerd'bepaald,datvan beide zi
jden zesmannen van aanzien #ôôrdeneerstenvandeaanstaandé
Herfstmaand teRaveatein zeuden bi
jeenkomen,om overden lospri
jsderwederzi
jdsch:
#evangenen te onderhandelen , en de voldoening te bepalen , welke de Hertog van'

Gelre, naar billt
jkheid van Braband, wegens het gebeurde in '&fprfpgezllpzc/l,
eischen konde. Xen zou dan 00k tevens de gronden onderzpeken, op welke beide'

Braband en Gelre,elk voorzich, hethuisen deheerll
jkheid où-en aan de Maae
vorderden , die onder de nalatenschap van de onlangs overledene MARIA van Braiczld , Hertogin-weduwe van Rzlloco lII behoorden. In gevalle de scheidsmannen
het over deze punten niet eens wierden , zou de Hertog van den Berg a1s opperscheidsregter de zaak bes
lissen (2). De afloop is onbekend; slechtsbll
jkt, datde

heerli
jkheid Oi
@ien aan Gelreistoegewezen (3).
Reeds vôôr het sluiten van dit verdrag, den vl
jfden van Bloeimaand,wasMen met
elkander betrekkelt
jk de stad Graveen deheerli
jkheid Ku'
ik overeengekomen. JAx
van Kttik, de zoon van w EXEMAR ,in dertienhonderd vier en negentig overleden , had

t
leze heerli
jkheitl aan zi
jne zuster zouAxxA nagelaten. N0g in hetldatste jedeelte
van datjaar'was doortoedoen van Hertog wlrLzx, een huweli
jk tusschen'dezejonkvrouw en wILLEM, 'sHertogszeerjeugdigen bastaardzoon bi
jMACUTEI,O van Wrcàel,

(1)Chron.Tiel.p.425,426. Magn.Chron.Aelg.p.361. Dzvurs,Rer..
s5'c:.Lib.XVl.
P.202- 204. Awoxvxx Cltrokt.Brab.Ovc.p.119- 125. BvTu xs, Troplt.d.Arcâ.T.I.Liv.IV.
P.517- 520. PowTllrs,Ilist.Gelr.Lib.VllI.p.338 ,339.StlcuTExuoRsT, Geld.Jcdc/l.B.VIII.

bl 171.v.HEVRN,Hist.d.dfcd en -ef/erg''van 'dHertogenboscâ,D.1.bl.239-246.>Iz=0rF,
Gedenkw..ïtde Gedc/l.r.Gelderl.D.111.b1.LXXXIX- XCI. Oork.No.217,222,223.

(2)NIJIIOA:, Gedenkw. lff de Jedci. m. Gelre) D.111. Oork.No.224. p.217. Zieover
xwalx van Braband,6Wr@l. Tiel, p.429, 430, en de aant.van v.xaErwEw. lxoxvkx cltron.
p xc.Brab.p.125, 126. PowTAwrs,H ist.Gelr.Lib.VllI.p.339. Naar stlcRr>zuohs:,Geld.

Ge:c#.B.VlII.bl.171, werd zi
jgemeenli
jk derro'
ll- ran Turnhoutgennemd,welkestad zj
aanmerkeli
jkverbeterd en verfraaid,en erveelalhaarverbli
jfgehouden had.
(3)Nuxorz,Gedelâfc..itde Gesch.m.Gelderl.D.111.bl.XC1I.
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beraamd geworden. Thans werd op grond van het verdrag desjaarsdertienhonderd13711406
achten tachtig,waarbj hetleen van Kuzk aan Braband wastoegewezen, bepaald,
datdejengewlslax, ongetwijfeld zoodra hi
jmeerderjarig en hethuweljk voltrokken
zoo gi
jn,tle heerli
jkheid Kuik van Brahand in leen ontva% en en destadGravevoor
de Hertogin open z0u houden, tcrwi
jl deze Vorstin en Hertog wztrEx zich beide
verbond,en , elkander daaruit nimmer te zullen beoorlogen. Doch reedstegenheteinde

desvolgendenjaars,deedszouAwxA van #.
lzïi ten behoeve desHertogs,geheelafstant
l
van de halve..
heerli
jkheid nevensden burg en de stad Grave,en verpligtte zich tot
leenhulde voor het andere gedeelte. De Hertog daarentegen schonk haar het leve*nslang vruchtgebruik der gansche heerljkheid en hethooggerigtvan de dorpen 11st en

Meteren in tlen Tzelerwaard, doch behield uitdrukkeli
jk de oppermagtaan zich.
JouAwwA van Aoïà verltlaarde tevens, datzi
jvan haarhuweli
jk met'sHertogszxn
afzag en hem van (le voorwaartlen , deswege beraamd ,ontsloeg. Hertog w zLrEx werd
5 v.
tlenzelfden dag tloordestad GravealsErfhcergehuldigd,en hl
j bevestigdeharevrii-$1Vi
n-

heden en voorregten nevens die van dat gedeelte des lanzs van Kuik , welk hem

term .

wasafgestaan (1).
Ontlertusschen had hi
jnogmaalsccnen togtnaargnraleeen ondernomen. sYathera
hiertoe bewogen en wathi
j thansaldaarverrigthebbe,wördtnietgemeld. Xen weet
slechts,dathl
jin Herfstmaand dertienhonderd negen en negentigvertrokkenis,enzich
in Sprokkelmaanddesvolgenden jaarswederin Gelrebevond(2).Nazjneterugkomst
vergrootte hi
j zl
jn grendgebied doordcn aankoop derbeerli
jltheid BornemetSittart
en Susteren voor zeventigduizentl Ri
jnsche guldens. Deligging dezerheerli
jkheid,
welke bi
j hetjongste vertlrag, in spi
jt van wlx-rEx,aan Brahand kerbleven was,
maakte haarbezitvoorden Hertog van Gelrèen Gulzk belangri
jk. Ten Zuiden van
het Geldersche ambt M onfoord gelegen, ten Oosten aan hetgebied van Gangelt,
Fueltt en Millen palende en ten W esten door de Maae bespoeld, konde hj van

1400

dien kant de vaart op die rivier belemmeren ;tlaarenboven was 0ok het Geldersche

steetljeNiettwatad tusschcn Sittarten Sunteren ingesloten (3). Xiddelerwi
jl deepte
eene besmetteli
jke ziekte, wellte zich over bi
jna geheelLEuropa had verspreid,
in Gelre eene groote menigte menschen weg. In de stad Bom m el alleen ,zouden

vierduizend slagtoffers door haar geveld zi
jn;

langen ti
jd is zi
j onder den

(1)NIJHOFF, Jetfezlâtc. uit de Gesclt.r.Gelre, D.III,bl.X? Ien de aldaar aangehaalde
schri
jvérsen oorkonden.

(2)NIJHOFF,Gedenkw.vïfde Gesclt.w.Gelderl.D.111,b1.X6IV.
(3)N17u0rF,Gedenkw..ffde Gesclt.w.Gelderl.9.III,bl.XCIII.oork.N0.232,bl.225-23049 +
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Van diegrote etarft, in de geheugenisbewaard gebleven. Zelfsdebemin-

nenswaardige Hertogin van Gelre, KATHARIwA van W:f
g>r:l ,bezweek vpor haar ge-

s
1l
0v.
agt-weldte Ilattem ,en werd in hetkloosterte MonnçkhuzzenbjJrnhem begraven (1).
ma
11a
0n
0d Haar dn0(1vergraotte de reedsbestaande verwijdering tusschen Hertng wzrrzx en
zi
jnen schoenvader AtBhzcuT nan W:f
g'eren en den Graafvan Ooetervant. W zLrzx
hechttezich nuengeraan den Heervan Arkel, diemet zi
jne eenige zuster gehuwd
Was,en wiensznnn,wxlzLzx van Jrkel,naarhetschi
jnt,in zi
jne bi
jzonderevriendschap deelde. Xenwil,datvA> AIKEL, steunende op zjne beloftevan bescherming
en onderstand, den oorlogtegen den Graafvan Kolland ondernnmen heeft(2). H0e
ditzi
j.hetwasongetwi
jfeld minderom ALBRECHT te grieven,diethansmetEngeland
bevriend was,dan om den invloed van FlLlps van Spurypsdfl'te fnuiken ,dat Hertog

wlLl-Ex in dezen ti
jd van staatkunde verwisselde, de verbindtenismetEngeland,
ondanks zi
jneleenhulde, verbrak en zich metdenHertpg van Orlean.,den broeder
desKoningsvan Frankrç
jk, tegen den Hertog van BourgondLë,zi
jn persoonljken
vt
jand, vereenigde,die zick nuwedermetden Hertog van Berry aan hethopfdvan
het bewind in Frankrù'k gesteld had en wien-ohLzAwstrachtteden voette ligten.
TePont-d-Mounaon hield hi
j een mondgesprek metoaLEAxs, wien hi
j daarop naar
hetslotte Coucivergezelde, alwaar hj metdegrootste onderscheidingontvangen en
onthaald werd. DebeideHertogen,dooreen aanzienli
jken stoetvan gewapendenvergezeld ,hielden vervolgens, in weerwildes Hertpgs van Bourgondzê, eenen plegtigen

intogtln Park
jù. Hetgelukte den Hertog van Orleans,den Koning tothetbekrachtigen van hetverdragtebewegen,hetwelkhi
jreedste Coueçmetwxrrzxontworpen
had. De Hertog van Gelre verklaarde daarbi
j, ))dathi
j voorvi
jftigduizend gouden
2 v. schilden des Konings ledigrnan geworden'was en hem alszoodanig hulde en trpuw geZomerj)loafge

maand zworen bad. Ht
lj e

,

hem tegen Engeland en alzjnevjanden tc zullen die-

1401 nen , wanneer de Koning dit begeerde, behalve tegen Koning w zwczsLArs en het

Duitsche Ri
jk, zi
jn broederRElwovn van Gulik, den lartsbisschpp van Keulen, de
Hertogin van Brahand ,den Hertog van & x Berg en de Graven van Rolland en van

Kleef. Hj verpligtte zich, op 'sKoningsopontbodin eigen persoon metzi
jne man(1)chron.Tiel.p.431,435. PoxTAwrs,Rist.5:/0-.Lib.Ylll.p.310,3i1. StlcurExsaRsr
Geld. Gedc/l. B. YlII.bl. 172. De ui
terste wilvan KZTEAAINA ran Bei
jeren, welkevan hare

))zachte,menscltlievende,vergevingsgezindegeaardheid getuirt''wordtbi
jppwnxvsin 1.c.p.341j
en in uittrekselbi
jstlcunsuoxsT,t.a.p., en bi
j slaoa, Gedenkm.lïlde Jedci.r.Gelderl.
D.II.b1.XCY ,gevonden.

(2)NIJUCy,, Gedenkw.vïfde Gedci.m.Gelderl.D,111.b1.XCV. Pitdealdaaraangehaaldt
Plaatsvan z.à tmpDls)isQns ditechter uietgebleken.
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13
17
41
œ- VorstenRegentgeweestzi
jn,intlien hi
jminderRidder,in dengeestdermiddeleeuwen,
geweestware.Zi
lne overheerschendezuchtnaarwapenroem en ridderli
jkekri
g.gsbedri
g.ven was drukkend voorzjn volk en maaktezi
jneregering toteeneaaneenschakeling
van kri
jgs- en strooptogten,diezi
jne geldmiddelen bezwaarli
jkbestri
jdenkonden. Het
nageslachtmag echternietvergeten, datht
jdoorschranderbeleid aan de rampzalige
twisten derHekerensenBronkhorstenperken stelde,en alzooaan Gelredeburgerli
jke
eendragt terugschonlt; een geluk dat Ilolland niet dan honderd jaren latermogt
verwerven,(1).
Op hethrigtvan 'sHertogsoverli
jden, hadzich xElwovo van G?,
/Jf:, zi
jn eenige
.

broeder en aonbetwistbare opvolger, naar Gelre jespoed. Zonder tegenkanting wert
l

hi
jalom in desteden gehuldigd, wiervobrregten en vri
jhetlen,behalvedie welltezi
j
van aElyocp lII ontvangen hat
lden,hi
j wederkeerig bevestigde en de handhaving
daarvan met eede beloofde (2). Terstondwi
jdde hi
j alzl
jnezorgen aan eenebetere
regeling van het binnenlandsch bestuur en het afschaffen van vele ingeslopenemisbrui14
v
.
ken
tente . Hij maakte, onderantleren,nieuwe bepalingen op hetmuntwezen, en ver-

maand meerderde de landregten van den Bom m eler- ew Tielerwaard, van Over- en A :1402 der-Betuwe,van ltet uw: ttunciten .
v ug.
v nn . ...
J en vanhetOverkvartier,welke

hetbewi
jsvan een meervri
jzinnig beheer,dan t0thiertoeplaatshad, metzich vx1403 ren (3). Tevensbel
jverdehi
j,
zich, om de geschillen metbuitenlandsche Heeren te
vereFenen. De grensscheiding..tusschen de landen van Gelre en van den W :rg werd
#eregeld , en e0n0 OV0r00nkOmSt met 'se
llértogs outlen vi
jand, aElxovo, lleer van
Sch.
onevoret, getroFen,waarbi
jmen'elkander wederzi
jtlsvoordetoegebragtenadeelen,
vnldoening verschafte /
y4). Minder gewenschtslaagdeazlxo/oin hetbevredigen van

aoorp,Graafvan Kleef en van det.Mark,wien hi
jin hetlaatstvanveertienhomlerd
lwee, de stad E m meî.ik en haren burg âfgestaan en zich daardoor waarschi
xj
nli
jk van
eeneverpligting geltweten had,welkehi
jzich bi
jzi
jneslaking uitAooLvsgevangenis,
na den slag van Kleverltam ,had opgelegd. De Graaf echtermaakte aanspraak op nog
andere bezittingen , misschien de waarden langs den stroom beneden E m m erçk , of de

vruchtbareLk
jmere,welke RElxouo, a1serfgenaam zi
jnsbroederswxLLzx,zich toe-

(1)Verg.wIJUOFF,Gedenkm.lilde Gcdcâ.w.Gelderl.D.111.bl.CI.
(2)cltron.Tiel.p.436, 437. PoxTAxrs,Ilist.Gelr.Lib.YIII.p.357.NzzfloF:, Gedenkn
wïf de &:4c/I.r. Gelderl.D.lII,b1.C11. Oork.No.246- 251.

(3)NIDOAF, Gedenkm.lïf de Gedci. w.Gelderl.D.lIl,bl.CIlI.en de aldaaraangehaalde
oorkenden.

(4)PaxTzwrs,Ilist.Gelr.Zïâ.V1lI.p.357. StlcurnuoAsT,Geld.Gesclt.B.#111,b1.175.
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schappen op tetrekken,legen eene bezolding,in maandelt
jkschevnoruitbetaling,van13
14
70
16
tweeduizend kronnen voorzich zelven, en van vi
jfen twintig krponen voorellte lans,
die bi
jzoude aanvoeren; bi
jwettige verhindering, mogthijvi
jfhonderd gewapenden
in zi
jne plaatszenden onderaanvoering van eenen waardigen Ridder, welke daarvoor
maandeli
jksduizend kroonen zoude genietenw'' Een weinig laterverbondzich Rzlxorp 24v.
van Glzlïi ,mettoestemmi
ooa
gs
tng van Hertog wzLrEx en ondergelt
jksoortigevporwaarden,ma
nd
tptden leenpligtaan den Hertog van Orlean. (1).
1401
.

Reeds den negentienden van Iomermaand was w xLLzx in Gelre teruggekeerd, waar
zAx nan Sp- pez, die in 'sIlertogs afwezigheid onder den titel van hemaarder dland. mJl Gelre, het opperbewind voerde, een gezantschap van Luheek, Sc-à?zrg,
Tâorn en andere steden aan de Ooetzee had ontvangen, welke de Friezen tegen

Hertog ALBhxccT ondersteunden. W xLLzx zelf had nog vàôrzjneterugkomst, den
eed van hulde en manschap van Kzxo van den Wrpei:, een Oost-Friesch Edelman en

vjand van Hertpg ALBRECET,aangenomen, welke zjnelanden, diebi
jnade geheele
streelt tusschen de E ems en de Iade besloegen, aan hem had ppgedragcn. Hierdoor

stelde Kzwo zich onderzi
jne bescherming, en hi
jzelfzich in vi
jandeli
jke houding tegennver Hertog ALBRECHT in Frie&land (2). Xeer dan poit, wasthanseen tooneel
tot het uitvoeren van schitterende wapenfeiten, in Eolland met de vAw ARKELS, in

Frankrç
jk metohrzxwsen in Frze&land metde misnoegdeSchieringers,alzoo tegen
E < eland , Bourgondzëen deHollanders, voardenôorlogzuchtigenHertoggeopend (3).
m ch eene hevige ziektemaaktenaeen li
jden van meerdantweemaanden,eeneinde
aanzi
jn rustelxsleven. Hj oxerleed te Jrnh6m in den ouderdom van ruim achten s1P6roMk.
dertigjaren van welke hi
j ongeveervjfen twintig a1sHertog vanGelregeregeerdhad.kelm.
Overeenkomstig zi
jnen wensch, werd hiJ-naast zig'ne gemalin begraven. Hi
jlietgeene 1102
wettige kinderen na,maar van die,welke hem buiten echt geboren waren, overleef-

den hem vierzonen en eene dnchter,welkein zi
jnen uitersten wi1,éénemaandvôôr
zjnen dood opgesteld, niet vergeten werden (1). Ongetwjfeld z0u wxttxx bter
(1)PoxTurs, Hist. Gelr.Lib.VIII.p.315- 350. SucnTzxHoxs', Geld.Ge#c/l.B.YIII.bl.
173, 174. Dz BZRAXTE,Hht.d.Dyc: deBourgogne.T.II.p.81. NlzHcry, Gedenkm.vïf de
Je#cé.r. Gelderl.D.111.b1.ICVI- XCYIII. Oork.No.239,240,bl.238- 242.

(2)NIJHOF:, Gedenkm. xff de Jcdcé. m. Gelderl.D.IIl, bl.XCVIII- 6. Zie verder hierqchterdtgeschiedenisvan Frienland gedurende ditti
jdperk.
(3)NIJEOFF,Gedenkm.vïfde Gcdc/l.m.Gelderl.D.III,bl.C.
(4)cltron.Tiel,p.436.z.Auvpls,Chron.Belg.Zïâ.XXXI.c.61.p.321.PoxTzsl:s,Hist.
Jclr.Lib.VIlI.p.350- 354. StlcllTzwHohs:,Geld.Gedci.B. VIII.b1.171-NlzuorF,Gedenkm.
vk de scdci.r.Gelderl-D.111.b1.6.
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eigende. Uit deze onmin ontstonden openbare .
vi
jandeliuikheden tlyl:hè'
h'dë'Kl:éfàehb: 1371.

.

1406

en Gelderschen,terwi
glaElxoro,om welkereden isnnbekend,zich:inParilabevond :4:4
en hetbestuurdeslandsaan vierzi
jnerRaadsheeren ha4 toevertrpuwd. Denkeli
jkbehxrde t0t deze vi
jandeljke bedri
jven destrnoptogtoverde Lzppe, totwelken een
v.
gdalingezetenen van,de Felumemetvieren tachtig paarden opontboden,en waarbj W28iJ'nhetdorp Ilez
jden,op den regteroeverderLippe, in deasch gelegd werd. De Aarts-maand.
N%chop van Keulen beproefde, maarte vergeefs,de zaak bj te leggen. Rzlyogo,
door zi
jnen regeringsmad van alles onderrigt, maaltte nu in eenen open briefon
alle geesteli
jke en wereldli
jke magten, Koningen,Yorsten,Hertogen, Xarkgraven,
Heezen, Ridders, Knapen, steden en gemeenten kenbaar ))datdewjlde Graafvan
Klee
f zich goederen toeëigende,welkeaan hem,xElxovn,uitdeerfeniszi
jnsbroeders 3 v.
waren ten deelgevallen, en tegen regten billi
jkheid de Gelderscheingezetenen ver- Wterimn-.
ontrustte, hi
j de norveede herriep,welkehi
jbi
jzl
jne loslating uit'sGraven gevangenis gegeven had.'' Hierop werden dadeli
jk ruiterbenden langsde.Kleefsche grenzen, en zelfs hooger op tot Udem en M onreherg , uitgezonden , om AporFs gebied

te bestoken. Hetschl
jnt,dat de twist het geheele vplgende jaar voortduurde, tpt 1405
eindeljk dportusschenkomstdesAartsbisschopsvan Keulen,een verdrag wetd getrpffen, waarbi
j Hertog RElxoro al zl
jn regt en aanspraaltop tleLzjmere, vnoreene
schuld van tienduizend oude gouden schilden afstond, onderbeding, dathi
jmetge-L3ouwz
1v.
li
g
'ke som datgoed wederkondeinlossen (1).
m2
j42
xT1d
FaxEsLAxn. GltowlloEw. De in- en uitwendige rust, welke thans Gelre genoot,
pas niethet deel van de landen tusschen de Zuzderzee en den D ollart. Tegen het

eindevan hetvorige tl
jdperk waren zo0weldeze gewesten,alsdemeesteplaatscnlangs
de Noordzee,dooreene vreesseli
jkepestziektegeteisterd geworden, welkecen ongemeen groot aantalmenschen had weggesleept (2) Hetaanzienli
jk kloosterLzdlum
wasdaardoorgrnotendeelsuitgestorven. De AbtBIRK, van lj-ummarum gebpprtig,
een man van geleerdheid en verstand en die reeds alles had aangewend, om
de tucht aldaar zn0 klang verwaarloosd , te lzerstellen , vond door deze ramp gelegen-

heid, dit gesticht met geschikter monniken te voorzien, waartpe hi
j bi
j voorkeur
dezulken koos,welke zich door eene goede aflkomst, onbesprokcn gedrag en vereischte

kunde onderscheidtlen. Hj spaarde geene kosten terverbetering van de gebouwen des
kloœters, tloch o4erleed in derticnkonderd negen en zestig van verdrietovtr de kwel-

lingen,hem doordeGrietmannen van Baverderadeelen Bhwmadeel,diezi
jn kloos(1)PozTzwvs,Sïdf. Gelr. Lib.VlII.p.359. StlcHTElHoRs:,Geld.Gedci.B.VIII.b1.176.
NryacvF,Gedenkm.vïf de Gedc/l.m. Gelderl.D.III,b1.ClV- CYl.oork.50.285,bl.278- 282.

(2)Wlisgxlrs,Chron.r.Triesl.B.YlI.b1.211.

A L G E X E E 5 E G E S C111E D E 5 IS

13
71- teropschattingsteld
en,endoordekerkvoogden vanW zneum aangedaan.Zi
jn opvolger,
'
14% w
.
lBhz
kxo11,teh am geboren en eerst,even alshj,priesterteBerlzkum ,geraakte
metBisschop zAx nan Fernenhurg in geschil over de grenspalen van zjn geesteli
jk
regtsgebied ,en reisde deswege naarRome,alwaar dezaak doorden PausvereFend werd.

Xeti
jveren eengewenschten uitslag verzettezichwIBRAwOvervolgenstegenzekerenB0rbzw zzx , een kruisprediker,doch dietevens door denUtrechtschen Bisschop Al
txovo mx
Iloorn naarFrlealand wasgezonden, om de Friezen tegen de Hollandersindewapenen

tebrengen. Hi
j werd hiersp doordenBisschop,onderdenschi
jnvan hem overeenige
1374 zaken van belang te willen raadplegen,naarFollenhovenontboden,doch aldaargevat

en slechtstegen eenen lospri
jsvan tweeduizend kroonen ontslagen (1). De Bisschop
wasoverigensden FrieschenGeestell
jken nietongenegen..lmmersspoordehi
jbj eenen
open brief, alle Christenen onder belofte van groote aiaten aan, het St. Odulfs

kloosternabl
j Stavoren,hetoudstein Frieeland, hetwelk dooreen schrikkelt
jk onwederen hetgeweld derzeezeerveelgeleden had,te hulp te komen (2).
Hetisonbekend, watHertog AtsltzcHT van #:#-:r:zIom dien ti
jd t0teenen togt
naar Ternehelling bewogen heeft, en dat eiland , toen aan Frzesland behoorende,
te vuur en te zwaard te verwoesten. Xen wil, dat dit uit wraak op de Friezen geschiedde, welke hunne stamgenooten ten W esten der Z'
uzderzee in eenen opstand,om

zich,geljk men gist,aan hetgrafell
jk bewindvanEollandtconttrekken,ondersteund
hadden (3). Yan dezen opstand der W est-Friezen en hetbeteugelen daarvan door
AI,
BaEcuT,maken evenweldeHollandscbejaarboeken geen gewag.Hetkomt0nsmeer
waarschi
jnli
jk voor,datdeHertog eenepoging deed,om Frzealand,waarmen,behalve
in destad Stavoren, welkein 'tbelang vanharen handelen zeevaart meestal Hollantlsch-

gezindwas,zi
jn gezag nieterkende,aan zich te onderwerpen,doch inhetvoortzetten
daarvan doordenkrt
jgmetdenBisschop van ëtreelttverhinderd werd,zoodathj zich
bi
jhetvernielen van Tersehellzng voordien ti
jd moestbepalen (1). Onderdesteden
(1)S.LE0, Fïf.etAc,
: Gest.?Jâcl.in Zïdl'
?
x- ,in MITTHIEIAnalect.%.111.p.558- 561.
Yerg. wxwsExlrs, Cltron. r. rriesl. B. VII.p. 211. Oudk.en Gesticht.r.Trie8l.D.ll.bl.
179--182. F.SJOERnS,Fr.Jaarb.D.111.bl.483,486.

(2)MuTswtx Analeet.%.111.p. 478. De brief isvan den 12den v.Slagtmaand 1371, en
vertaald opgennmcn in de Oudlt.en Gesticltt.w.Friesl.D.1.bl.480.

(3)M'IxsEMlrs, Chron.r. Triesl. B.Y1I.bl.210. F.spoEnns, Fr.Jaarh.D.111.bl.469,
welke ditvoorvalteonregteop hetjaar1361 terugbrengt, cn hierin dotlrdeschri
jvcrs'
van den
T,egenw.staat r.Ft-iesl., D.I, bl.512, 513,gevolgd werdt. occo scàqtEsslsstelthet, zeker
eyen verkeer
n 1378,bl..115.
,d,i

(4)Verg.hiervoorLl,286.
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in W eeter.go, welke het mcestzi
ch tegen zi
jn gezag aankantten,wasFraneker de13
14
70
18
voorm amste. De bewindslieden der Steden en Deelen van dat gewestbegrepen teregt,

van hoeveel belang hetToorde gemeenezaak zi
jn moest, zulk eene stad, die sinds
eenigen ti
jdin aanmerkeli
jken bloeigeraaktwas,aan zich teverbinden. Zi
jverleenden deswegebi
jna eenparig op eenevergadering teBolsmard,denFranekersdemagt,
))om alle zaken en misdaden, binnen hunnestad en vri
jheid gepleegd, aan li
jfen
leven te mogen beregten naarkeizersregt,landregten de gewoonten (costumen)der
vi
jf Deelen. lli
j,die eenige inbreuk op ditverleendevoorregtmaakte of het overtrad, z:u t0t eenezware boete Teroordeeld en alsde algemeene vi
jand deslandsbeschouwd wor
den'' (1). Dit is niet het eenige voorbeeld , dat de bewindslieden in
Frzeeland,staatsgewi
jzevergaderd,in hetbepalen ofverleenen van dergeljkeregelen
van regtsoefening, eeneoppermagtvertoond hebben,diein stri
jd ismetde afhankell
jkheid van hetland aanhetDuitsche Rt
jk (2). Xen meent,tlathun eenezoodanige
regtsregeling was aanbevolen, zonderdatzi
jdaarin deKeizersbehoefden,ofalthans
meenden temoeten erkennen (3).
Nu genootFrgksland eenigejaren devoordeelen desbuitenlandschen vredes, maar
deelde daarentegen rjkeli
jkin tle rampen,welkedevreesseljkestormen en watervloeden ,sinds dertienhonderd drie en zeventig tot dertienhonderd tachtig, overdegewesten
.
langs de N oordzee, van de E em& tot de Sehelde, verspreidden. Ontzettend is het
verhaal van tle verwoestingen , welke de overstroomingen van zee en rivieren in deze

jaren in Kolland, Zeeland,Utreehten Gelderland aanrigtten. Vele Friesche dl
jken en zeeweringen waren niet bestand tegen de woede der golven , eene menigte

menschen en veeverdronk, en dehaven van hetri
jkeen weelderige Stanoren werd
vernield (1). Xaar minder n0g doorhetgeweld derverbolgen natuur, dan dnorde
misdaden der menschen werden Friesland en Groningen in die noodlottige dagen

geteisterd. Be bewindslieden in Ilunningowaren nietbi
jmagte,om de onlusten en
verdeeldheden tusschen de Edelen en Geesteli
jken in hungewestte bedwingen, hetwelk,zoowelalsFivelingo,steedsaan moord en brandstichting wasovergegeven. ;i
j
vereenigden zich t0t dat einde metde regering der stad Gronzngen, welke zich thans

(1) Cltartet'
b.r.nrriesl.D.I,b1.239.
(2)Yerg.F.Szo>mos,Fr.Jaarb.D.IV,bl.5.
(3) Tegenw.é'
fccfran Frienl.D.l,bl.518.
(4)UBBO Exxlrs,Rer.Frï..Ilist.fib.XV ,p.214. Zieeen uitvoerig berigtovcrdezewaterxloeden bi
jOrTHOF,Ferl.d.waterrloeden, bl.395- 403,Wz8Tzx50R:,Jccrâ.m.Groningen,
D.11,bl.227.

lI.DEEL, 2 STrx.
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- aan hetheofd derSchieringersbevond. Xen verzekerdeelkanderwederzl
jdsvolkomen
veiligheid voorpersonen, goederen en bezittingen,van welken aanhang men o0k zjn
mngt. De gnederen van wederspannigen en voortvlugtigen zouden verbeurd verklaard
wprden en wel half ten voordeele der stad. lndien de R unezngoër. de hulp der Gro-

t2
ir1
v.ningersbegeerden,moesten zi
jviergi
jzelaarstotborgstellen,en zoperverschilonder
asm .
1,
u8 hen overhet regterambt ontstond, zou de stad departi
jen scheiden. Bjde togten,
welkegezamentli
jk gedaan wierden, moestelk zt
jne eigenekosten dragen (1). Terstnnd traden bet klooster Ademerd, de zes Middagster kerspelen en de gemeente van

Lk
j-mardermolde in dit verbantl van onderlinge bescherming (2). Eerstvier jaren
later heeft Fzvelznao daaraan deel genomen (3). DeAbt van Jdewerd ging zelfs
16v. eene nadere verbindtenis aan met de burgemeesters en den raad van Gronzngen. Xen
Zomerlnaand waarborgde daarbi
l. de reizigers en jngezeteueu van Kungzngoj waarcnder Jdewert

behporde, volkomen veiligheid en bepàaldetevensdewjze, op welkemen elkander
wederkeerig z0u beschermen en de boosdoeners of vredebrekers straFen (1). Kort
daarop volgden de regters en gemeente van K ameterland dit vonrbeeld, dopr het

sluiten van een dergeli
jk- beschermend verbondmetdestatlGronlnaen en hetland27 v. schapEannzngo,waar
bi
jdebreuken op doodslag,verwondingen,gevangenneming en
Wi
i
n
b
e
r
n
o
v
i
n
g
v
a
n
r
e
i
z
i
g
e
r
s
o
f
kopplieden naaren van Gronzn.genbepaald werden (5).REImaand
socn ucoulxc, een aanzienli
jk ingezeten van Groningen en wiens naam meermalen
op de li
jst der burgemeestersvan die stad voorkomt,trofeene soortgeli
jke overeenkomst metderegtersen degemeente in de Jelttzç
jlreaten. Erwerd bepaald, dat
hi
j zich onder hen vestigen, hen tegen al hunne vi
janden in Drenth,e en in Goo
1380 helpen en daartoe,voorgezamcnljkerekening, twaalfofzestien mannen houdenzou.
Deed hi
jeen togtvoorzich zelven, dan waren devoor- en nadeelen voorhem ;trok
men gezamenli
jk uit, dan zou men daarin gemeenschappehjk deelen. Xen belonfde,
hem en zi
jn gezin steeds te zullen beschermen en zi
jn huis, in gevalvan belegering, teontzetten (6). Zulke verdragen leeren onsden betreurenswaardigentoestand
dezergewesten in ditti
jdperk genoegzaam kennen.
(1)UBBO Exxlr!,Rer.FrLs.Sïdf.Lib.XY.p.214, 215. Dlllxsssy# M0n. Gron.
p.334. '
W EsTExoanp,Jaarb.w. Gron.D.l1,1:1.229.

(2)DalEssEw,Alou.Gron.T.ll.p.341,342,
(3)DRlEssnx,a'Ion.Gron.T.II.p.367.
(4)Dl
llEsszl,Mou.Gron.T.II.p.343.
(5)DRlEssEx,11011. Grpp.1'.1l.p.345.
(6)1)RlEssss,a
vnn.Gron.T.lI.p 381. SJ
.7zsTssllollpjddarh.f;.Gton.D.11.b1)2c
'1,
'
J
9.
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Nietgunstiger wa3 het in Frze&land tusschen de Zuiderzee en deLaumer.gesteld.13711406
.

e twisten der Schieringers en Vetkooperswneddensteedsvoort, ende Geestell
jken
stookten hetvuurderoneenigheid wakkeraan. Somti
jdszelfsstelden dekloostervoogden zich aan het hoofd hunner monniken en leekebroeders, en trakken gewapend

ten stri
jd. Z0ovoerde XIENK CAXMIXGHA,Abtvan Bloemkamp, een vnorstanderder
Schieringers, zwaren kri
jg tegen zrw zoxozxAvan Bolemard en andereVetkoppers.
Hi
j leverde menig bloedig gevechtaan AbAx,Abt van Ludzngakerk, die waarscht
jnli
jk zich voordeVetkoopersverklaard had. In een dezergevechten teJrum inH4 v.

W onaeradeel, sneuvelden over de driehonderd leekebroeders. De norlpgzuchtige 13
oo80
ina.

cz
kxxxwGuA konde niet verhinderen, dat vele plaatsen, die t0t nu toe onderzijn
klooster behoord hadden , zich daarvan afscheidden,alsRztœum , W zerum en andere,

z0awelin Frzeeland a1seldersgelegen (1).
Hnewel Hertog At:hEcuT Tan Be%j-eren thans van deze-inwendige verdeeldheden
geen gebruik maakte, om regtstreeks eene onderneming tegen Frzesland te beprpe-

ven, gaven echter zi
jne daden teduideli
jk zi
jne bedoelingen tekennen, dan datde
Friezen en Groningers daaromtrent gerust konden zi
jn. Hi
jtrachttezi
jn.gezag zelfs
tntnver de Eemœ tevestigen. Xetdatoogmerk,liethijzich de opdragtderbezittingen van oKKo ten Broeke, zoowel aan de pverzi
jde dier rivier a1s in Frzenland
en Gronçngerland, welgevallen en nam dien woelzieken Ridder, wien h1
jmetdeze
goederen weder beleende, tegen de Schieringers in zi
jne bescherming (2). Ditgaf 1381
welligt de aanleiding, dat Ooatergo, W eetergo en de stad Gronzngen kort daarna

metelkander een verbond slolen terverdediging hunnervri
jheid en onafhankeli
jkheidll
2e2rl3s'.
ttegen vreemdeVorsten en heerschzuchtigeinlandscheEdelen. Latervoegdenzichhierbi
jmaand
Ilunainno9 Fivelingo en al de overige landschappen tusschen de Laamera en de 111'.
E
Slagtm.

em., voor den ti
jd van zeven jaren (3). Bli
jkbaarwasditverbond hoofdzakeli
jk 138:

gesloten , om de oogmerken van Hertpg AxzBaEcsT np Frieeland , en die der Vetkno-

pers, zn0 veelmogeli
jk teverijdelen, en tevensGronzngen instaattestellen, zich
meer en meer aan hetwereldltjk gebied des Utrechtschen Ksschops te onttrekken.
;0o veel ontzag verwekte tlitbondgennotschap , dat deze Kerkvoogd hetniet waagde,

(1)svlxsExlrs,Chron.p.Triesl.B.VII.bl.211. ScHorzxrs,Fr.#ùf.B.YI.bl.199.
(2)DnlEsszx,Mon.Gron.T.lV.p.791;mindernaauwkeurigisdieopdragtsbriefafgedruktbi
j
xlEllls, Chartet'
b. :?. Ilolt. D.111. bl.380. Verg.rssn xxxlrs, Iler.Frf,
4'.H ist. Lib. XV.
p. 217. '
W lssExlrs, Cltrott. w. Triesl. B. VlI. p.211. F. SzozRos, Fr. Jaal-b. D. lV. b1.
22- 29) 37- 89.

(3)UsnoExxlrs, Rer. Fris.Ilist.Lib. XV.p.217,218. VrlxsExlcs, cltron. w.kb.iesl.
B.VlI.b1.211. Df
tlr-ssxx,L
'
V'on.Gron.T.lI.p.367.
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1371- de Stellingwerver en Schoterlander Friezen , die hem wedergehoorzaamheid weigerden,
1406

metde wapenen aan tetasten (1).
Hetisnietdenkell
jk,datdestadStavoren,overhetgeheelaan Hollandgehecht,
tlewijlditvnprharen handelen zeevaarthetvoordeeligstwas,in ditverbondbegrepen
geweestis. Temeermeentmen hieraan temogen twi
jfelen, dewi
jl zi
j in hetzelfde
jaar,afgezonderd van tle overige Friezen uit Oostergo en W entergo,,eenverdrag
metden Hertogvan Gelresloot,waarbi
jharen inwonersveiligheid en vri
jgeleidedoor
geheelGelrevergund worden (2). Eenemaand later verleende zt
q wedcrkeerig die
zelfde voorregten aan den Hertog en zl
qne onlerdanen inhaargebied. Ditverdrag
z0u van kracht blt
jven t0t twee maanden nadat een van beiden hetden anderhatl
opgezegd (3). Xen wil hier minder aan eenigeverschillen denlken, welketusschen
t
len Hertog van Gelreen destad Stavoren ontstaan waren en op deze wl
jzebeslecht
werden, dan weldennorsprong vau ditverdrag aan wederzi
jdschebelangen toeschri
jven (1). Drie jaren later sloten de Stavorenaars insgeli
jks een verbondvoorvjftien
ng van Utreeht, zonder p
dat men van eenige
30v. jaren met den Bisschop en de regeri
Qrasm .vooraf
gegane vi
jandeljkheden gewaagdvindt, ofdatdezeuitden verdragsbriefzelven
1384
bli
jlten (5). Hetisgansch nietonwaarschi
jnli
jk,datzi
j den bloeihunnerstad,wellke
aanmerkeli
jk vermindertle, door hetaangaan van soortgeli
jkeverdragen getrachthebben teonderschragen (6).
Eenige maant
len daarna kwam hett0tecn vergeli
jk.tussqhen den Utrechtschen Bisschop vlaohls van Y dpdîïcl/pd. , en Gronzngen. De Kerkvoogd had van die stad

deteruggave van den bevestigingsbriefgevorderd waarin hi
j,even a1szi
jnevoorzaten,
haren inwonersen die van Goo en Jfolde :an hetGroninger,regtsgebied, de oude ver-

zekering gafmetbetrekking tntden aan testellen Deken,denW i
jbisschop,hetdagen
van personen en hetbeveiligen buiten hetSticht, doch welken brief zi
j doorlist
xierjaren tevoren verkregen had. Hi
jbeloofde wel,geli
jkalsin hetgenoemde staatsstuk,dathi
j niemand uit Gronlngen, uit Goo en uitW olde, ofuithetgerigt
xan Groningen buiten Rulevoorde of Bzq
n&chopt-herg dagen zoude ,maar thans onder

(1)F.SJOERnS,#'k-.Jaarb.D.IV.b1.40. 5VEsTExo0Rp,Jaarb.r.Gron.D.11,b1.234,235.
(2)Charterb.r. Friesl. D,I, bI.243. Hetcharterisvan den 3den van Lentemaand 1381.
Zie ook wlxsExlvs, Chron.m.Triesl.B.YII,bl.212.

(3)Nlzuolœ,Gedenkm.lïfde G'
edc/l.m.Geldel.l.D.111- Oork.50.74)b1.87.
(4)Tegenw.Staatr.Friesl.D.I,b1.522.
(5)v.mzRls,Charterb.m.HOIl.D.lII,b1.412. Cltarterb.r.Triesl.D.I.b1.214.
(6) Tegenm.Staqtr.Frïe4l.D.I,b1.522.
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tlebi
jvoeging,tenzj hi
j zulksvoorafaan de burgemeestersofaan den schoutle Gr0-13
711406
nzngen had verwittigd. Verschaften deze hem geen ofgeen behoorli
jk regt, dan 5 v
zou hi
jin regten mogen voortgaan tegen allen van welke hi
jietsteeischen had (1).Slagt.

.

De twisten tusschen de Schieringers en de Yetkoopers duurden in de Om m elanden,ma
1:a8nd
4

in weerwil der onderlinge verdragen t0t beteugeling daarvan aangegaan , immer voort.
Xen acht het mogell
jk, dat op aansporing derVetkoopers, eenige ingezetenen van
D renth,e en uit een gedeelte van het Goo-regt, geweldadig Fivelingo aantastten , de

dl
jken aan deIlunzedoorstaken, en een grootgedeeltevan datlandschap onderwater zetten en bedorven (2). Deregtersvan Fzvelingo W eeteramht, van de àeltt
Zi
jlveaten en hetZù
@-lveetder DrieD:l
/zf
J'ldl vereenigden zich, om dezen moed- 4 v.
wil perken te stellen en riepen elk op, om den aanvallers wezerkeerig. alle mogeli
laa
floi
g.kell
gm.
nadeel t0e te brengen. Overal waar de Drenthenaars invielen , moesten de klokken

geklept,debakensopgestoken wnrden en allen opkomen,om hetgeweldtekeeren(3).
T0tkrachtdadige beteugeling der binnenlandsche onlusten in Ilun&zngo en Fzvelingo,
slote
26 v.

n de regtersvan Stellingwerf, Seltotermerf en Bornerrede metde stad Gro-jorjstnzngen en deOmmelanden eene overeenkomst, waarbi
j t0teenebreuk van duizendma
138
a6
nd.
oude schilden degeen verwezen werd , welke binnen drie dagen , in R unnl-ngo en

Fivelingo den vrede verstoorde. In dezelfdebreuk vervielhi
j, welke hethuisvan
een andermetbli
jden ofsteenbussen aanvi
,el; daarenboven zou hi
j doorhetgemeene
lantlmetdewapenen bedwongen worden (by d:#menee landesto z
pJr:).Beide aanhangen moesten voortsbinnen Gronzngen gi
jzelaarsstellen, alwaaroolk de vervallene
breuken, met voorkennis derbonzgenooten, zouden ingevorderd worden. Endewi
jl
oxxo oxs'
rA, een Yetkooper, en zi
jn aanhang, zich in geenen deele aandeze over-

(1)DnlEssEx,Mon.Gron.1'.II.p.352-354,360-374,376. Vorg.WESTENDORP, JGqfh.K.
Gron.D.ll.b1.232,238.

(:)DnlEssEx, J.
/PS. Gron. T.II. p.381,382. Xen vergeli
jke intusschen eok wEsTEsnoxp,
Jaarb.w.Gron.D.ll.b1.238.

(3)DRlEssEx,51on.Gron.T.lI.p.378. Berigten overhet Firelingo W eyfercz?làfvindtmen
bi
j dezen Schri
jveropbl.369; overde JclttZylvesten,b1.382 en over de DrieDel
fz%
jlen,
L1.83. Het bovenstaandeverdragisindeoudeFrieschetaalopgesteld;een bewi
js,datdie taal,
ofschoon zi
jin de ommelanden reeds sedert langin onbruik wasgeraakt, aldaar nog verstaan
werd. Datzijînhetopgenoemdestuk gebezigd is,wilmen aandegeestdriltdierti
jdentoeschri
jA'
en, in welke de ommelanders en de Friesche Schieringers, ter handhaving der oude Friesche

staatsgesteldheid en vrl
jheid,naauw vereenigd waren. DnlEssExin 1.c.p.391. Zekeris, datde
oude Frieschetaal in nog latere oroningschestaatsstukken is gebruiktgevorden. Zieonderanderen
pnlxssE:,slon.Gron.T.111.p. 471.

.
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- eenkomstwilden onderwerpen,werdbesloten,nm de onwilligen,binneneenjaarti
jds,
metdewapenen tebedwingen (1). Doch deze bedreigingen baatten niets,en slechts
door geweld van wapenen werden (le beiden parti
jen gedwongen, de gevorderde gi
jzelaars t0t waarborgen van den vrede te leveren. Daarpp hielden de bondgenooten
over de Zcvzpdr' eene zamenknmst en verpligtten de Hunsingoërs en Fivelingoërs,

binnen den tjd van achttien maanden geene geweldenarijen teplegen en terverzekering daarvan, gjzelaarsnaarGronzngen te zenden. Xaar 00k ditwas van geringe
uitwerking. Immers vernieuwden al debondgenooten in hetvolgendejaar, deverdragen ter beteugeling der verdeeldheden , en bepaalden zwaarder strafen 400r de
1387 vredebrekers. Dit verbond werd plegtig van het raadhuis te Gronçngen afgekon-

digd (2). BehalvedeSchieringersen Vetkoopers, had zichn0g een andere aanhang
in de Omm elanden gevormd, die onder den naam van de Ilzllznge pcrlf
g'voarkomt, doch welks oorsprong, dnelen gezindheid n0g ,inhetdui
sterliggen.Hetschijnt,

datz1
j hetvoornameli
jk op de geesteli
jkheid gemunthad,wier schraap- en heerschzucht vaak onverdrageli
jk waren. Thans voerden deRlllzngen tegen het klooster
H2e2rbt
m-lwm:rd een openbaren kri
jg, in welken veelgeroofd, verbrand en verwoestwerd,
mzand.en velen sneuvelden. Erwerd eene wapenschorsing getrofen en bj heteindedaar10v. Yan de veregening der onderlinge geschillen door den Abtvan K u arkamp en nng

Bloeim.

,

1388 drie andere zpenlieden t0tstand gebragt(3).
Minder uit vredesgezindheid dan wel door de omstandigheden gedrpngen , verlengde

Hertog ArashEcuT van W:!)-4r:l steeds het bestand metde Friezen, hoewel telkens
maarvooreen knrten ti
jd (4). Datzi
jne bedoelingwas, hen aan zi
jne heerschappi
j
tepnderwerpen, zopdrahethem aan geenemagtdaartoe ontbrak,bleek duideli
jk uil
eenesportvan verdrag,welk hl
jt0ttweemaalt0e,metdeinwonersvanTerseltelllns
in dertienhnnderd zevenentachtig had gesloten. Hi
jverzekerdehun-hierineenen tweejarigen vrede, onder uitdruk-keli
jk beding, ))dat zi
j hem onderdanig zouden zijn,
wanneerhi
j Frzenland binnen dien ti
jd overwon,en hem intusschen veroorloven,het
eiland metvesten en sterkten tevoorzien, wanneerhj dit totbescherming daarvan,
noodlg zou achten',(5). In het tweede verdrag werd hiernog bi
jgevaegd, datzi
j

(1)DRlEssEx,Mon.&rop.T.II.p.398-107.WEsTBxnonp,Jaa3'b.?.Gron.D.lI.b1.241,242.
(2)UsBo xxxlrs,Aer.Frïd.Hist.Zïâ.XV.p.219.
(3)DRlzssEx,llbn.Gron.T.1l.p.410-419.
(4)Zie hetCharterb.r.Friesl.D.1.bl.239,240, 243,244,215,2(7,249 ,250,251,
.

252,253,255.

(5)Cltal-terb.m.Triesl.9.1.bl.215. lletstuk isvan den 22v.Grasmaand 1387.

D ES Y A D E R LI W D S.
hem , de Friezen overwnnnen hebbende, voor ))hunnen Heer huldigen en houden 1371-

zouden''(1). Dochdeze wenk wasvnor de Friezen verloren. W el verre van zich
met alle krachten tegen hetdreigendgevaar tevereenigen, wrnetten zi
jveeleer in
elgene ingewanden om ,en deburgerhjke tweespaltgafvantt
jd t0tti
jd aanleiding tot

1406

verregaande onlusten. Dit ondervond de Abt van het klopster te Lzdlum , TzAzhn

van Tereehellzng, een dergeleerdste en braafsteGeestell
jken van dien tl
jd. Om het
regtsgebied zi
jnskloosterstegen hetgeweld derstri
jdendeaanhangen te beschermen,
ondernam hi
j eene stins aan zi
jnuithcfM zedum bj Tjum in Franekeradeelop te
werpen. Dit was zeer tegen den zin der szAAhnzxA's, de hoofden der Schieringers
in V eeterao, welke vreesden , dat deze stins eenmaalten breidel van hun gezag z0u

strekken. Zi
jnamen hierpm den Abtonverwachts, terwi
jlhi
jvan M zedum naarzi
ja 1389
klonster terugkeerde, in hechtenis, vermnordden vier van de monniken , welke hem

xerzelden,en klonken hem zelven op hun slot binnen Franeker in i
jzeren boeijen.
Slcco s
IzA.
&hbExA, het hopfd van zt
jn geslacht,bragtnu eenetalri
jkebendegewapenden bi
jeen,plunderdehetklooster en'stak hetin den brahd. Hetzelfde l0t trof
de uithcven of eigendomm en van dit gesticht te M zdlum , Koldekool, Y clîïwgc ,

W obhznga te W eçdum , Jmkema te Berlzkûm en andere. Eindell
jk werd door
tusschenkomstvan eenige aanzienli
jke mannen, eene verzoening getroFen en deAbt
op vrl
je voeten gesteld. Terstontlna zt
jneterugkomstliethi
jhetkloostermetmuren
en grachten omringen, om in hetvervolg beter tegen vi
jandeli
jkeaanvallen bestand
tezi
jn (2).
Aan gene zjde der Eems woedde insgeljksdehaattusschen de Schieringers en
Vetkoopers voort. FOLKMER &LxzExA , een man van groot aanzien onder de Schierin-

gers, werd dooroKKo ten Broekevan daarverdreven,en hield zich eenigen ti
jdte 1300
Gronzng
.en op,toen hetalgemeenetoevlugtsoord zi
jnerparti
j,welkehi
jinFrze&land
getrouw tegen denHollandschgezinden aanhang ondersteunde(3). HertogArvhzclThad
inmiddelswederhetvredesbestand metdeFriezen vernieuwd(é). Hetisderhalve zeerZom
13v
.
erwaarschi
jnlt
jk,dathetplunderen en in brandstekenvan hetSt.Odulfsklaosterbj Sta-maand

(1)Charterb.r.rl'iesl.D.1.bl.245. lletstukisvandcn 1v.Bloeimaand 1387.

(2)s.tEaxlszp
Blsll Tit.etRer.Jcdf.Jbbat.ïp Lzdlt6m ,inMZTTIUEIZnalect.%.111.p.562,
563. W lxszxlvs,chron.m.Frfezl.B.VlI. bl.213, en descllri
jversaangehaald bi
j r.szt
y,ups,
Fr.Jccr:.D.IV.b1.50.

(3)E.SEXINGA,Ilist.w.Oost
J'riesl.b1.157. Verg.deaamn.van l?.slognn:)Jaarh.r.Frie,
bl.
D.lV.bl.50 (2).
(4) Charterb.r.k-'
riest.D.1.bl.249.
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13
71- Toren in ditjaar doordeHollanders, nietop lastvan den Hertog,maardoorzee1406
schuim'
ers, z00 niet dool-Friezen zelve,geschied is.(1). Althanstweejarenlater
leverdeLeeumarden een treurig bewi
jsop,t0twelk eenehoogtedeburgerhaatonder
de Friezen was gestegen. De stad werd ,onzeker door welken aanhang , overrompeld

en aan deNoord-oostzjde in brand gestoken, waardoorlletPreekheeren-ofgomini1392 kanerkloosteraldaarmetdekerltvoorhetgrootslegedeelte vernieldwerden (22..W elligt heeft dit voorval aanleiding gegeven , dat de stad Leeuwarden , om haar in het
vervolg te meer tegen voorvallen van dien aard te verzekeren , door de Grietmannen

van Leeuwarderadeel, Tieferkateradetl, Smallingerland en Idaarderadeel,met
toestemming beide van de Schieringers en de Vetkoopers, in het oude regt op nieuw

bevestigd werd ))om allen die eenigemisdaad in de stad,hetzi
jbi
jdageofbi
jnacht
pleegden , zonder uitzondering vast te houden en naar het regt der gemeene misda-

den,ofnaarhetbi
jzonderstedeli
jkeregt,aan den li
jvetemogen slraFen''(3).
In de lantlen tusschen deLaumera en def:zzlq
vheerschtesindseenigen tl
jd eene
gewenschte rust. Xen was die hoofdzakeli
jk aan de magtvan Groningen verschuldigd, welke de Om m elanden in teugel hield en tevens o0k den Friezen , ten

W esten derLaamere, tegen uitheemsch geweld t0t steun verstrekte (1). Hoewel
deze stad reeds eene eigene regering bezat, wellte (loor de burgers zelve gekozen

wertl,berustteechterdehoogereregtspleging oorspronkeli
jltbi
jdienleenman,aanwelken uit naam en van wege de Utrechtsche Bisschoppen, het regterambt in Gl-onLn-

gen,Gronçngerrdéyfzyesï:d,Goo en W oldewasopgedragen (5). Langhad de stad
getracht deze magt voor zich te verwerven , en sloeg thans daartoe den regten weg in.

zi
j pachtte van den Deken en hetDomkapittelte Utreehtvoorden tl
jtlvan honderd
jaren, ))alle geregten en heerli
jkheden te Groningen, hoogeen lage,binnen en
buiten de stad gelegen ,'' met W olde en Goo,m et hofsteden , aklkers, wegen , tollen

en wat verderdaarbi
jbehoorde. Dejaarlt
jksche pachtwerd op drieëntachtig en een
halfgoede gouden Franscheschilden bepaald,en moestom tletwintigjaarmetzeven
mark Lodewi
jks zilververnieuwd worden. Na verloop der honderd jaren mogtdestad

(1)occosczmtExsxs,b1.146. :.z.vAxTUIBOR,Ilist.r.Friesl.D.1.bl.9. M'lxsExlrs,Cltron.r.
Fn-iesl.B.VII.bl.213. Verg.Tegenw.Staatr.Frienl.D.1.b1.526.

(2jGABBEXA,Ferâaalran Leeuwaarden,b1.12,bi
j F.szoERns,Fr.Jaath.D.lV.b1.68.
(3)Charterb.r.Friesl.D.1.bl.252. r.szoERns,Fr.daarb.D.lV.bl.70-72. Tegenw.
Ftoatm.Frienl.D.1.bl.526,527.

(4)F.szoExps,Fr.Jaarb.D.lV.L1.56.
(ô)W zsTEwnpxp,Jccri.r.Gron.D.lI.bl.25:.
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de pacht wetler vnor zulk eene ti
jdruimte metvi
jftig markLodewi
jksofzuiverzilver13
14
70
16
verlengen. Gronzngen daarentegen z0u den Kapittelheeren ,hunnen boden en goederen

steedsdenèodigehulpen bescherming,benevensvri
jheidvan alletollen,weggeldenen1S
5o
Vi
f
1t)
ndergell
jkeverleenen.De stad beloofdeplegtig dezevoorwaarden tezullennalkomen(1).term.
Openll
jl
t werd van deze overeenltomst door hetDomkapittelaan deingezetenen van 1392
Grong'
ngan,Gooen W oldekennisgegeven (2). GOOEVAART en zAx van den Olden-L25v.
have, welke na den dood huns vaders oonEv-kAR'
ou
r, nevens hunne moeder een derde ma
awnd.
gedeelte der genoemde regten gepacht hadden
1393

, moesten de bedongenejaarli
jksche

pachtvoortaan niet aan het Kapittel,maar aan de stad Groningen voldoen, en in be-

zitvan hetgepachte bli
jven. JAx en IlEaxAx van Kqeverden methunnezonen daarentegen , werden door het Kapittel van hun aandeel in die pacht vervallen verklaard ,

dewi
jl zi
j ditnietbetaald hadden (3). Later slnotGronzngen een verdrag met hetH8erlsvt.
Gerkesklooster,waarbt
j dekloosterbroedersonderanderen o0k den kooplieden hulpenmaand
veiligheidbelnofden (4).
In dien tusschenti
jd was Bisschop FLoals van W drdlïclpren overleden,en door
FREBERIK van Wlczlidzl/ldïzl op den Utrechtschen zetelgevolgd (5). De verpachting van hetwereldli
jk geregtenderheerll
jkheids'anGroningen,metGoo en W olde
ç

aan de stad Groningen gedaan , werd door den nieuwenKerkvopgd als onwettig be-

schouwd (6). Hl
j maaltte voorzicàzelven op deze geregtigheden aanspraak,zonder
dit echter vooreerst openli
jk te kennen te geven. De vrees,datGronzngen,de
hoofdzetel der Schieringers, voor hem en de Kerlt van Utreeht verloren mogt gaan ,
wanneer de toen onderliggende aanhang der Vetkoppers door ondersteuning des Graven van Eolland de bovenhand verkreeg, is zelker niet zonder invloed gebleven op
het sluiten van 'sBisschops verbond met de Friezen , of liever met de Schieringers,

die zich Frç
jeFrzezen noemden, welksvoorwaarden 00k op Gronzngen en deOntmelanden, hunne staatsgesteltlheid en verdediging betrekking hebben (7). Om de 1395
Groningers te meer aan zich te verbinden, schonk deBisschopaan zù-nelievege(1)Dltlzsszx,Mon.Gron.T.II1,p.457-163.Ziceokv.xlERxs,Cltarterb.r.Iloll.D.111.blu591.
(2)DRlzssxx,Mon.Gron.T.l1I,p.464.
(3)DnlEssEx,Mon.Gron.T.llI, p.452-465. 'W EslExoohp, Jcc.l-l. zt?. Gron. D. lll, bl.
219- 252.Verg.hiervoor,bl.288.

(4)DRlEssEx,Mon.Gron.T.111.p.469.
(5)Ziehiervoor,b1.338,343.
(6)loslstu,Ntaatsr.D.I,bl.449,453.
(7)Ziehiervoer,b1.301,346. Ycrg.DP.IEssE,,Mp??.Gvon.T.111.p.476 (a).
Il. DEEL.2 STCK.
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1371- trpuse bllrgçmeestersj raAtl en gomeeno bqrgers
1406
z31'ner

stad Groningen insgeli
jks
vri
jheid s'an tollen in het Stlcht, beloofde de handhavinghunnerouderegten,en
dat het huisteKoeverden steedseen voormuur en verdedigingsplaatsvooralle vrjie
Frf4z:x zl
qn zou. Tevensbekrachtigdellt
jhunne verlpnden,weleermetdeKoevevWi
31v. denaars en Drenthenaars aangegaan:alles echteronderbedipg,da$zi
jhunne oude
139
n5
m.verp19gtugen methetrekking totde hsschoppen van Utrecht zouden nakomen(1).
Xiddelqrwi
jlp@serhevigetwist.pptstaan,tussçhen destqd Groningen en hetlandschap F redewqld. Nen meent, dat die twist in betrvkking stond tot de geschillen
tussçhen 4e 8chievingers en Vetkopperp en de gevreespe komst der llollaqdKhe
hen4ea in kkènlan.
d Y westen de Zcy-dr.. Het belapg derY hieringeo vorderd.:
tlvrbRlve,om h.etW eeterkwqrtier,datvoor eep agqyaluitFrzeeland het eerstbloot.

.

ston; en waarTermoedeli
jk d:Yetkoopersde overban; hadden, voorzich teverzekev
ren. #0p pilpi
j,de onlqilenstegen t0tdieheogte,datdeGroningersdenbqrgvan
Bouwz poppAxA belegerden ,en in een gevechtm et de Vredewolders,welke totontzet
opdaagçlen , çenigen gevapgeq nqmeq ,woaddon en doozden. Hetgescllil werd., bt
igelegd , onder vporwqarde, dAt het gebevrd.e pi,etzmzrewrokLn worden en elk voortaan
.

ongehindvrd naar of.van Grong-ngen door K'
redemold zou mogen trekken. Qp do

scheazipg daArvan werkteene zwRrelete gvsteltl(2.).
De yerbitteriag tusschen de Schieriogers en Yetlkeopvrs woedde sleeds tloor geheel
F rzçqland. van de oevtrs der Z.tlzderzee $ot aan diepesDollqb
art. xoort,hetgeen
slechts tle be,
doeling van Hertpg alzslAl
:cll'
l. van #eï
J'
,:r:zz, de (mderwerping 3':p
Fr'
iealqAld pqmeli
jk, konde begunségen. H.
etiswaar,bi
j4en eersten kri
jgstogtvRu
.

.

.

.

.

1396jdien Vqrst iq dat gewest,vereenigden zich de beide aanbangen t0tgemeenschappeli
jke verded.
igiag van den vaderlandschen grond., maar kortna zjn vertrek ont-

br=dtle hetvuurder tweetlragtop nieuw (3). Qeen Edele was te bewegva , om
bi
jdiezen staatvan zaken, den gesneuvelden axolzsxA in (lewaardighei; van Polvstaat op. te volgen. Xen koos dan eindeli
jk tweePotestaten te geli
jk: uaazxo
1397 HAltlwxx: van Ileeg , een Schieringer, voor W eetergo) en szoEao AVIARDA van
Goutum , een Vetkooper, vnpr Oontergo) onder bepaling, dat de landdagen van

W eetergo
scrlztldrd,nabi
j Bolsmard,en die van Oont:z*
J@ te Barraltuin',
niet ver van Leeuwarden, zouden gehouden worzen (1). Hiertloor werden de
...
-

.

x

y

(1)DRlEssEw,Mon.Gron.%.lII,p.476-478.
(2)DalEssEx,Mon.Gron.T.111.p.473-475.
(3)Ziehiervoor,bl.30i-310.
(4)k'.szoEltos,Fr.Jaarb.D.1$7.bl.112-115.211. occo sczRtxxsls, bl.154. Wlxszxlrs,
Cltron.r.ykiesl.bl.224. UB:O zxxlrs,Rer.Fris.Sfbf.Lib.XVI,p.2I4,stellendeverkiezing

dezertweePotestatea zevenjaren later;wi
jheàbtn echtergemcent
lp.szozllnstempcten volgen.
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êndèrlinge &eë:eldheden hiet u1t d:à #ej jéfttlmd, hètgte: Heftog Arùxkditè1371i

n etaat stelde9de Friezen bewesten de fcyodre in:t de wâpenen tedwingen , hem en

1406

zi
jnen zonh, den Graaf#an oostevvant,a1shunneheeren teerkebnenentehutdigen (1). Dpeh toen deHpllandsche benden wedervettrnkkehwàten , staken de beide
aa hangen op nieuw moellig het hoofd op.Aan het hobfd tler Yetkbopers stonden ooo
BoTwzA , welke onlangs voor het Potestaatschap bedahkt had , en zAcKsk zàppxkA ,

tlkpperekrl
jgsheldeà, lmezemvrienden en zwagets. 8vvzx nzkAxA en oAx,o IiANFIA,
tlie beide iooeten insgeli
jksde M'aartlijheid &an Polestaatvàh dehand kewezen lladden,waren deaanvoerders der Schietlngers. ;i
j hadden zlch in Dùltsehlànd en
Italçneenigejaren zoowelin de beschaafde wetensehappen,al!in tle: kri
jg fnètrnem
geoefend. 0p het berigt, dat tle Yetkgppers, geholpeà door de Fotwerde: kloos-

terlingen , onder bevel van %oTwIA en zzppAxA hunne gpedereà èh stinzen vernield

haddenk waren zi
j teruggekeerd,zwerende9zich t: wreken. Thànstroltken zi
jdan
opk met hunne vrienlen en bontlgenpoteh in Oottérgo,rigtten gropt: verwotstingén
aan en keerden met aanzienli
jken buit tetuj. Hiernp Avapeàden zich de Yetlkoopers cp nieuw en vielenmetgeli
jkewoé
.dewederizïW etteego. Nâ méniy blbedige 18 v.

t:
m.
schermutseling, werd op M enaldumer -à#:#, tusschen Mataum en btohrù'
ep ihoojpast)
M enaldttm adeel, een hoofdtreffen geleverd. W oedentl was de aàhval, wreed en
hardnekkig de stri
jd. 0no MoTxlx en st:zx DEKAXA,dewedetzjdscheoppèrbevel-

bebbers,geraakten handgemeen en vgchten lanjen tl
jdmètyeli
jkebittetheid,t:tdat
eindeltjk beide,afgematen zwaargewDnd nederjegen en vobT dpod uit den slag gedyagcn werden. Aan weerskanten sneuvelde veelvolkg; doch de Vetknoper! het ten

laatste tezwaarkrijgentle9lietùn hetveld metdeee:derèverwinning aan deSchieringers en redden zieh door de vlugt. De Schieringers koelden hu hunne wraak op

de aanzienll
jksten hunnertegenparti
j. Onderanderen vernielden zi
j le Dokkam het
huis van rzlzx HEEXSTRA , een voornamen Vetkooper, wien men beschuldigde,de
.

Hollanders medeinhetland geloktte hebben. H1
jzelfontkwam tenaauwernoodhet
gevaar door de vlugt. Ongelukkig mengden zich o0k de geesteli
jken indezenoodlottige twislen. De monniken van het klooster K laarkamp , welke Schieringsgezind

waren, stonden in vi
jandeljke houding tegenover deVetkoopersgezindeklonsterlingen van Foswerd. Xen besthuldigde hen,datzj om zich te wreken,dè schopne
kerk van deze laatsten in brand gestolten hadden , welke de vlammen tot opden grond
toe vetnielden. Dit vermoeden voerde de verbittering dezer laatsten ten top ; vier

Kladrkamperswerdenvermoortl,en men deed elkander alle mogeljke leedaan. O'
ngetwjfeld zetzdezekloosterkri
jgeerlang den geheelen omtrek in vuur en vlam ge(1)ZieLiervoor,b1.310-313.
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1371- zet hebben , indien niet de verzoening van BOTwIA en DEKAM:, na het genezen hun1406
ner wonden, door eenige bezadigde mannen bewerlkt, de Schieringers en Vetkoopers,

althans voor eenigen tljd, wedertotelkanderhad gebragt. Zi
jvereenigden zich in
hetgeheim ,om gezamenll
jk het Hollandschejuk aftewerpen en de beide Graven,
welke men hultle en trouw gezworen had, niet langer over zich als Heeren te er-

lkennen,op grond dat:))een gedwongen eed isG0tlleed (1).#'
NatlatFrie&land bewesten de Lauwereaan HertogALBRECHT,dochnaarhetschgnt,
alleen door de Yetkoopers was opgedragen , beslootdie aanhang in de Om meland-

op eene bi
jeenltomst te Saumerd in Ilunnçngo, bovenalopaandrang van dezonen
van oxxz oxsl'A te Saumerd, popKz sxELozlts, hoooing of heer in den D am en
broeder van oxKo sxELoERs, oxxz IIPPERDA , pr008t van Fermsum en Loppereum en
hooiing te Fermnum en te W edde,benevens ZVLT GocKlsoA, hooiing teOontbroek ,

dit voorbeeld te volgen (2). Tot dat einde werd een gezantschap naar den Hertog
in Frzealand gezonden. Axsco vzltulx-nsxx en xzlwzh EvslxoA van wege K unsçngo,
oxKo sxsl-osasoEx en uAvz w xssEx van wege Fivelg'
ngo, en '
rwxxo oocKlxoA met
xvxlo uocw Eaox van wege het Oldam bt, droegen hem deze landschappen , over
.

welke zj nieta1seigenaarsbeschiltlten konden, in eigendom op,metaldeheerli
jltheden, goederen,sloten en landen, die zl
jreedsaltlaarbezaten ofnog verkri
jgen
en veroveren mogten, met huizen,sloten, heerlt
jkheden, hooge en lage regten,
11v.renten, voordeelen,zeevonden en andere voorregten. ;i
jwerden doorden Hertog
lterfst-met aI deze goederen weder beleend en bewezen hem daarvoor hulde, eed en manm aand.
1398 schap , zich verpligtende hem , hunnen lieven genadygen Fdrd, getrouw binnen de
renzen van Frzeeland te zullen dienen. De Hertog beloofde daarentegen, hen ,

zijneleenmannen,tebeschermen,indien zi
jin hunnebezittingenenregtenaangevallen
werden (3). 0pdenzelfden dag en onderdezelfde voorwaarden droegen wlnzEL,de

(1)occo scwatExsls, bl.148-151. Wlxsvxlvs,Cltron.r.kkiesl.B.Yll.b1.215. PBBO EKMlrs, R er. Frz'
d. Ilist. Lib. XVI.p. 228, 229. ScHorzxrs,Fr.Ilist.B.VII.bl.218 ,219-

In stri
jd met de aangehaaldeen andereschri
jvers,hebben wi
jdezegebeurtenissen eenjaarlater
esteld, dewi
jldit met den loop derzaken desti
jdsin Friesland beterovereenkomt. Immers
in de eerste helft van datjaaren nietinhetvorige,warendeFriezen doorgeweldvan wapenen
edwongen geworden)den QraafvanIlolland enzi
jnzoontehuldigen.Yerg.hiervoor,b1.310- 313.
(2)oE I-Exxlt
;E, 63://1. Gron.p. 73 in MITTHIEI A'
nalect.T. 1. BzslxGà,Ilist.r.Oostft-iest. L1. 164. UB:O ExMlrs, Rer. Fris. ffïdf.Lib. XVI. p.231. WEs'
rExoollp,Jaarb.z7.
Gron.D.11,bl.272.

(3)DalEssEx,Mon.Gron.T.lV.p.785,794,841. Verg.bl.495 198. P::0sxlllrs,
Fris.H ist.Lib.XYI.p,231. Scso'
#z
ïxr,,Fr.#?*
,1.B.VII,1)1.22t.
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natuurli
jk
.e zoon van oxKo ten Broeke en voLxAh,ALLEX zoon,hoooingen uithet1371-.
E emsche Frïez'Jcw# , het tegenwoordig Ooet-Frzenland , hunne goederen aan Hertog 1106
#

ALBRECUTop (1).
Het gedrag der Ommelander Vetkoopers getuigtvan eene voorbeeldelooze stoutheid
en van de hoogste verbittering tegen de Schieringers,welke zj doordezen gewaagden stap geheelvan zich afhankeli
jktrachtten temaken en onzereene vreemdeheer-

gchappj te brengen. Immers droegen zi
j den Hollandschen Graafnietalleenhunne
eigene goederen op, maarook degeheele landschappen in welke zi
j gezeten waren.
))W ien moet het niet verbazen,'' vraagt rBzo Exxlvs, ))goederen te zien wegschenken , die niet aan de gevers behoorden ; deze goederen weder te zien opdragen aan

Personen, welke daarop nimmerregtgehad hadden (2):
?'' Hetis alzoa nietteverwonderen , dat de mare van deze opdragt de hoogste verontwaardiging inzonderheid

bi
j de Schieringers opwekte. De landschappen Langewold,Fr:#evl@!# en Ilumm erke, die thans het W eeterkmartier uitmaken , verbonden zich te sterker met de
stad Gronlngen tegen den Hertog. ALBRECHT , overtuigfl van h0e veel belanghetvoor
hem was, deze stad, uitwelke hi
jaltt
jd metgoed gevolg kondebestreden worden,
vnnr zich te winnen, had reedssindshetbegi
n desFrieschen krl
jgs,dikwerfin het

geheim zi
jne vertrouwden derwaarts gezonden, om degemoederen tepolsen en het
zaadder verdeeldheid onderderegeringsleden uittestrool
jen (3). VerscheideneGroningerVetkoopersondersteunden zi
jnebedoelingenendeellen inzi
jnegunsten. Onder
deze behoorde inzonderheitl PIETER REvxzas, een Hollander van geboorte,wellte op

tle Friezen in dezen ltri
jg te ltaapgevaren had (1). Terbelooning zi
jnerdiensten,
was hem door den Hertog in dertienhonderd zes en negentig eene streek lands aan

gelle zi
jdevan hetGronznger Dïe in onversterii
jk erieen,en hetschoutsambtvan
Gronzngen voor zi
jn leven opgedragen (5). Xen heeftde vraag opgeworpen, op
welken grond Hertog ALBRECHT zich deze beschiltkingen heeft aangematigd in een

gewest,datdestl
jdsvanhem geheelonafhanlkeli
jk was?;engeantwoord,datmendeze
schenking evenzoo te beschouwen hebbe, a1s de bovengemelde opdragt der Om me-

(1)DRlEsszw,Mon.Gvon.T.lV.p.786,792,840.E.BE5Ixt
u ,Ilist.p.Oost-Frienl.b1.16I.UsBo
txxlrs, Rer. F?'
ï:. H ist. Lib.X VI. p. 230, 231. Scunrzwrsj Fr. Sï4'
f. l1. VII. bI. 220.
l?.slozRos, Fr.Jaarb.D.IV ,bl.135,147 150.

(2)Iler.Fr?'
,
v.Ilist.Lib.XVI.p.231,232.
(3)Verg.hiervoor,,
b1.313.
(4)Charterb.r.kkiesl.D.I,b1.262,265.
(5)DAlEssEx,z'lon.Gron.T.IV.I).778.Verg.T.'111.p.501.
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1371- lanhn, waarbi
j de Yetknopers weggaven, bvat hun eigendom nietwa! (1). Hetis
1406 zeker, dat Hertôg wsaltztuT eerlt pa de genpemde opdragt beptoefd: tlatgezag ih

Gronzngen teyerkrjgen,hetwelkhem totzulkeeneschikking,tenminsteeenigermate,
zou geregtigd hebben. Thangimmerstrachtte hl
j deGroninger,teoverreden,hem voor
hunnen Heer aan te nemen , aan hem de mugt afte 8taan , om schouten en rcgters
àf- en aan te stellen , de boeten en andere vûprdeelen aah hetschoutsambt vetbonden ,
te innen, en om de van elders gebannen en g:vlugte Schieringers uit hunne muren te
verdri
jven, terwi
jl hi
jnverigensde regten der stad ongelchonden wilde laten. Er1 -

vnnden zich in dien tl
jd te Gronlngen velen,welke den Vetkooperscn den Graaf
van Ilolland genegen waren. Hunn: pogingen ten behoeve des Hertpgs, wcrden

echter doordenBisschopvan Utreehtverl
jdeld,welke doûrboden enbrieven den andersgezinden moed inboezemde en hen van zi
jnen bi
jstand en bcschermingverzeketde, indien Alzlhtcn'
r hen gewapendethand mogt aanvazen. ge gevlugte Friesche
% hieringers vuurden den haat tegen den Graaf van Kolland n0g meer aan , en von-

den eenen vermpgenden steun bl
j verscheidene mannen van aanzlen, onderwelke
EVERD SIKKEMA , AtBERT SFIGBOLDS, ZSFMDER TAN NFINDZN j VREDERIK ARLO , REIXOUD

IIrGIXGA , zAx ltExoElts cn zAhots coppzx bcven anderen genocmd wcrden. Deze

laatste,eenman van grootvermogen,had uithaattegen hetHollandscl
zgezag,zi
jne
geboorteplaats Stavoren verlaten , en stond thans metzi
jn zoon coppEx zAsoEsingrpot
aanzien te Gronzngen. Door hunnen invloetlinzonderheid ,werden de Omm elanden
tegen den Hertog in beweging gebragt. Axz
Bhlcu'
r liet eenige benden ter bevordering

zjner belangen derwaartsoprukken;doch deze dreigendehouding bragtgeene verandering te weeg, en de manschappen trokken spoedig onverrigterzake terug (2).
Hj trachttenu wederlangsden zachterenwegvan onderbandeling zi
jn doelteberei2 v. ken, en verleende deswege aan honderd personen uitde stad Groningen ,de land-

W1)
iin
9m.
8 SChappen Lgngvwold, pz
rd#dwp/: en gumateptand,vri
jgeleide,om to1hem teko-

men (3). Naarhetschjent,zl
jn dezeonderhandelingen aangevangen,maarvruchteloos afgelx pen. D: Hertog schohlt echter aan PxEvzx ltzvx>:as het schoutsambt te
28v. Gronzngen , waaruit men aieidt, dat de eerste opdragtvan deze waardigheid niet
W in- was to stand gekomen ; en stond hem K umaterland , Zuzd- en N oordhorn , beterm .

(1)DRxEssxl,Mon.Gron.%.IV,p.782.
(2)W jlszxlrs, Chron.m.Triesl.B.VIl,b1.218. Ul1:0zxxlrs,Aer.Fris.Ilist.Lib.XVI,
p. 232. ScueTlwrs, Fr. Sùf. B.VlI,bl.221. F.szpzsos,Fr.Jaarb.D.lV.b1.150- 152.

DllEssxx,Mon. Gron.T.lII,p.194. W zsrnneRp,Jaarb.r. Gron.D.11,bl.273,274.

(3)DRlzssEs,#pl.Gron.%.IY ,p.8X .
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nevens eeneaanzienll
jke uitgestrektheid landsten erieen af;terwi
jl devorigeschik-1371kingdaardoorwertlingetrnkken (1).
1406
m Schieringers van Fivelingo,verbitterd over hetgedrag der Vetkoepers en af-

keerig van alle onderwerping aaa Hertpg Axz
uhy:cu'
r, vereenigden zich middelerwjl
nlet de gemeenten van datgewestterhandhaving hunneronafhankeli
jkheitl. onder
aanvoering van xppo vAx llTrEzlsvx, hooiing te Stedum , trnkken zi
j naarW eateremden , en uxvz w lBBzl, nevens antlere aanhangqrs van ows'
ra in de kerk ont-

moetende,vielen zi
jhen weltlra aan. Deze Srachtten zich eerst in de pastori
j te
redden, dnch daardie in brautl gestokea werd,vlugtten zij uaar de kerk terug,
wAar zj van hetaltaargescheurd en vermeor4 werden. Een geljk lotka4 nm dienzelfden ti
jd wxnzsL ten Arpei:in dekerk te Deteren getxffen. o po vAx >r'
rTnsux , dear nieuwe ma schappen uit Fivetingo en het Oldamht vcrsterkt,bemagtigde
vervolgens den burg Jitnttm ) de bevclhebber PISTER uzvlzas werd met de bezetting
in het Dam@terdiep Terdronken , en debu#g pedergeworpen. Na bragten de olsTk's,
IEINER EYSINGA y TAMMO GOGKINGA, OM1tESNELGERSen andere ommelantler Vetlkoopers

insgeli
jkseene aanzienli
jkemagtbi
jeen,wellke door Hollandsche benden ondersteund,
Eppo vAxlll'r
tsltsux nootlzaaktedewi
jk naarGrçningen tenemen en den wapenkreet
wegens(lea wapennocllen dovervolging aaa te hefen.Hi
jvandechterde pmrten geslaten en wer; metpezt
jnen,hnezeer dnerde vi
jandea nagejpagd,nsetbùmengelaten, dan ender belnfte vall altgd,onder de,
n.Raad qn desta4 Gr-ingen te zullen
Hl
jven. Naderband isoverdeze,tlnornootl afgeperste belpfte meermalen getwistgeworden (2).
De afkeer der Friezen en Groningers van ie Hollandsche overheersching , verdtlb-

bclde den i
jvervan den Utrechtschen Vorst-Bisschop,om Groningen totgetrouwhekl
aan hem te bewegen. llierin slaagdehi
jthansvolkomen. De burgemeesters,raatl
di
er
s
t
a
d
e
n
Ta
n
t
l
e
en de gemeente
geregten van Groningen erkenden,datzi
jovereenkomstig de keizerli
jkegifte,versclleidene eeuwen lang onderdemagtderUtrecht.

sche Kerlt geweest waren , en belbofden derhalve voor zich en hlm ne nakemelingen
geenen heer te ztlllen aannemen of huldigen , ten nadeele &Rn den Bisschep , de
Kerk of het stift van Utrecht, ten ware ia d.en uitersten nood. Bisschop Faxluslk

ran Wlczlà:zlAeïzz& verzekerde daarentegen zB-'
ne stad Groningen hulp en bi
jstand,

(1)Dazzssxx,Mon.&,
z./>.T.lV,p.493. Verg.T.111;p.782.
(2)J. nz txxxloz) Chron. Gron.p.72,73. Svsz zwalcHs,Corte c&os.b1.445,416. E.
PESI>GA, #ùl.m. Oost
friesl. b1. 165. U::0zxxlrs,Aer.Frh.Sïdf'
.Lib.XVI.p.233,%4.
ScuoTzxvs, Fr. Nùf. B. VIl.bl.221. F.szozlœs,Fr.JccrJ.D.lV.bl.152,153. W ESTEX.
polp)Jccf:.r. Gïon.D.lI,b1.276,277. Zie hiervenr,b1.313.

116

A LG EX E EN E G ESCH IE B E N IS

1371- wanneer iemand haar wilde dwingen , eenen anderen hecr te ehoorzamen , en nam
1406
ih om haar

19v opzc ,
, ha
revri
jheden enregtennaarvermogen tebcschermen (1). DitweSprok-(lerzi
jdsch verdrag, werd mede door den Deken en hetDomkapittelvan Utreeht,
.

k
m.de regering der stad Utrecltt en de steden D eventer, Kampen , Zmol en gm op..
1e
3l
99

foortbezegeld (2).
Hierop vereenigde zich de regering van Gronlngen met de Schieringers uit de
Om melanden , het Oldambt en E emeland , om het bewind der Vetkoopers en H0llanders in Frzealand bewesten de Lauwera omver te Werpen. In denzel
fden ti
jd

besloten de Bisschoppen van M unnter en van Mznden, om hunnemagtbi
jeente
foegen en de Vetkoopers te tuchtigen , welke in Ooet-Fb.iealand vele verwoestingen

aRngerigten zelfs de kloosters niet ongeschonden gelaten hazden (3). Terwi
jlzi
j
llierin naar WODSCII Slaagden , Yerdreven de Groninger en ommelander Schieringers,
door hunne Friesche aanhangers ondersteund, de Hollanders uit Oostergo en W atergo (1). Doch dezegevierende kri
jgstogtdesGraven van Oosterrant in Friesland >

bewoog de Groningers, zich wederde gunstdesHcrtogsteverwerven (5). Erwerden althans uit Gronlngen en de Om melanden gevolmagtigden naar den Wri:l gez0nden , z00 als AtxEas, kerkheer te E ngmLeru'm ,de raadsheer Kzxo ten Wrpdà:,
de Groningsche Burgemeester Bacxo ctlxoz en meer anderen , welke in naam van

datgewestaan AI.BaECHT vi
jftig zware Tetteossen vereerden.De Hertogbetoondeziclt
der stad en den Om melanden gunstigen beloofde, geenesloten tusschen Gerkeaklooater

en de E6-4.tezu
'llen stichten (6). Zelfshuldigden zlj in fer Zvfzl:den Hertog-,
in den persoon des Graven :an Ooatervant,alshunnen Heer (7). Erisreedsgemeld,hoe spoedig zj den eed van trnuw verbraken (8).
(1)DRzEssEx,slon.Gron.T.111.p.504.
(2)DnIESSEN,Mon.Gr/l.T.111.p.507.
(3)E.BExIxGA,Ilist.r.Ooat.Friesl.bl.168,169.F.szo>mosz.Fr.Jaarh.D.lV.b1.193-196.
(4)J.nz I-EMMIGE,Chron.G9.
/4.p.73. BExlxGw,Ilist.r.Oost-Friesl.b1.166. Wrwsxxlvs,
chron. r. Triesl. B. Y1I. b1. 219. ScHoTAwrs,Fr.H ist.B.VII,bl.222,223. F.szeExos,
Fr. Jaarb. D. IV , b1. 160- 176. W Esr>:xponl', Jaarb. r. Gron.D.11,bl.277 ,278,283.

Hiervoor,b1.313-316 en dealdaaraangehaaldeschri
jvers.
jversrnBoExxlrs,Iler.Frz-d.
(5)Zie Lierveor, b1. 316. Voeg bl
j de aldaaraangehaalde schri
Ilist.Zz'
â. XYI.p.237. ScunTAxvs,Fr.H ist.B.5711.bl.223. F.szcEltos,Fr.Jaarb.D.lY.
b1. 176- 179.
.

4

(6)J.nEI'
EMMIGE,chron.Gron.p.7I. I'IEAIIGZ,S?':l.r.Oost-Frlesl.bl.166.
(7)Dererm.szxz,b1.311.
(8)llierveer,b1.316.
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Hertog AtsazcuT beloonde de Edelen , welke hem in dien krjgstogtondersteund of13
14
70
16
-

zi
jne belangen behartigd hadden. Onder anderen werd deHeervan Jrkelmethet
eiland Terechelling beleend (1). 'sHertogsvertrpuwde vriend en jverige aanhanger GERRIT KAMMI>GHA , ontving de 6tad Leeumaeden met de dorpen Stien&,W er- 18 v.

Zomer-

dum en Fermerd in leen (2). Hetwankelend en kortstontlig bewind derHollandersmaand.
in Frie&land heeftwaarschjnll
jk verhinderd, datKAMXINGHA en zjne erven ooitin 1399
volle uitgestrektheid die voorregten hebben genoten , welke voor hen uitdeze schenking voortvloeiden. Xen zal echter uit deze gifte hebben af te leiden , dat de KAx-

XINGHA'SV;l1tl
jd t0ttl
jdjOfZelYe Oldermansin Zeeuwarden geweestzi
jn,ofOlderm ans aldaar aangesteld hebben , om uit hunnen naam in den Raad dier stad voor te
zitten. Hun geslacht is eeuwen lang te Leeumarden in groot aanzien gebleven ; en
uit verscheidene scherpregtersgereedschappen , Melke men in het laatste der vorige
eeuw nog op het slot Eam m znghahurg vond , b
.l
z
jk
.$,dataldaarhalsregtwerd uitge-

oefend (3).
Ondertusschen trachtte de Bisschop van Utreeht meer en meerzi
jn gezagin Growfagel tevestigen. Tegen afstand van eenigegoederen,ruilde hi
j van den Dekenen
het Kapittel der Ptrechtsche Kerk in, alleregt,gebied en heerli
jkheid,hooge en
lage, in en buiten Gronlngen, benevensGoo en W oldemetalleswatdaarbj behonrde, welke goederen en regten deregering vanGronzngen hetjaarte voren van
hen in jaarli
jksche pachtontvangen had;gell
jk o0k de cijnsen, tienden, opkomsten
en landgnederen binnen ofop eene mi
jlafstandsvan diestad gelegen. Tevenswerd
bepaald , dat de Bisschop het Kapittel van alle verpligtingen met betrekking t0t Gro-

sfpgdzl moestvrjwaren. Deze ruiling en overdragtwerd doorden Aartsbisschop van
Keulen goedgekeurd (1). Yoorts bekrachtigde de Utrechtsche Kerkvoogd.de regten
anvri
jheden doorzl
jnevoorzaten aan de stad Gronlngen verleend.Zi
jbehelsden,dat
hj een geschikt persoon in DrenthetntDeken z0u bennemen,voorwien die zaken
znuden worden afgedaan, welke anders tpt'sBisschopsregtbank behoorden; hi
j zou
voorts op gepaste ti
jden eenen Wijbisschop zenden,niemand buiten Rulevoordeen 25v.
uwm.
jn vermpgenLo
j4
x
Bonehopeherg bi
jW eeterheeeelen dagvaarden , en deingezetenen naarzi
buiten hetStïeilbeschermen (5).

(1)Cltarterb.m.Kriesl,J).1)b1.289.
(2)Charterb.r.Friesl.D.1,b1.297.
(3)F.szouns,Fr.Jaarb.D.IV ,bl.186- 188.
(4)IoslsGl,Staaur.D.II.b1.37,38,41.
(5)DnlEssEx,Mon.Gron.T.111.p.519.
11 DEEL, 2 STVK.
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1371- Ilet vertrek des Graven van Ooetervant uit Frzenland verleyendigde den mned der
1406 Schieringers i

n tle Ommelanden (1). DeVetkoopers,welke zi
j alsverradersvan de
vri
jheid en nnafhankeli
jkheid desvaderlandsbeschouwden,wcrden vnornpenbarevi
janden en hunne goederen verbeurd verklaard. De hnofden van dien aanhang , oxwu

oxsl,
A van Saawerd, en zi
jnebroedersoslKzen popKqsxztozhsinden Dam ,oxKz
xlppxhnA te Ferm eum , MExxo aogw ERoA te M unte,u xxz GocmlsoA te Ooateràrp:k en anderen zoo in de Omm elanden als over de E eme, verlieten het land en
begaven zich naar Utreekt. Bisschop >'
ZtEDEKIK van B lankenhdm stontlthans op

eenen vriendschappeljken vnetmetden Graafvan Eolland (2). Doorgeld en debelofte van zi
jne belangen in Gronlngen te ondersteunen,geluktehethun,zich van
tle hulp dezes Kerkvnogds te verzekeren. Hi
j zond zjnbroedernaarGroningen,
Avelke van den Burgenaeester en den Raad begeerde, dat :aen de gebannen en uitger

wtken Yetkooperswederinlaten,hen in hunne goederen herstellen en tevens aan den

Bisschop het schoutsambt in en buiten de stad, hetwelk zj zich tegen regthadtlen
aaugematigd, terug geven zouden. Doch meer dan de Groningers zelve, waren de

bondgenootenhitdelanzschappen tegen alle toegeeii
jkheid. Xenantwoorddederhalve,
dat men de verdrevenen niet veder konde binnenlaten,dewi
jlzi
jverradersvan het
vaderhnd waren,en dat de stad het schoutsambt met alleregtbezat,hetwelk zi
j
niet dan tôt grnot nadeelharer regten konde afslaan. Tevens werd de Voat-Bisschop
verzncht, het onlangs gemaak-te vere nd te verbreken nnch der stad eenig leed aan

tedoen (3).
Terwj'loverd'
ezepunten wtrd enderhandeld, vereenigden de GroningeT en Ommelander Schieringers zich met de Eemslanders, Reiderlanders en den Proost uxsms van

Emuen, om 5 ware het mogeli
jk,hunnetegenpartj geheeltefnuiken. Bi
jzonder
he
t
op
he
t
ges
l
a
eht
oxs
r
'
x
ge
munt
.
Oxx
E
ows
vA
ha4
ne
ve
ns
éé
ne
do
chter,
hadpen zi
j
nagelaten, welke dikwerf onder den naam van oxsTxxA's en oxsTzxAls
voorkomen en die zich met verscheidene binnenlandsche en Onst-Friesche hooqingen
verbonden hadden. AEpco oxs'
rx , de oudste dier zonen ,voerde thans het bevel in
zeven zonen

het vooNuderli
jk slotte Saumerd. De verovering van dit ongemeen sterk gebouw
werd aan den dapperen Groninger Burgemeester AIZBERT w xoBoLbs toevertrouwd , wel-

ke het met eene talrl
jke kri
jgsbende belegerde. Na eene hardnekkigeverdediging
(1)sTerg.hiervoor,b1.317.
(2)srerg.hiervnor,b1.317.
(3)U:BO Exxlrs, Aer.Frïd.Sï#l.kib.XYII.p.238,239. ScHorzxts,Fr.Sïdl.B.YII.
b1. 225. F. spnnos, Fr. daarb. D.lY.bl.106- 199. W xs%gznnvp,Jccr:.m.Gron.D.11,
b1.301,302.
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mnestde bezetting zich gevangen geven;hetsletwerdverwcest,en ossvx langenti
ja1a,1OP de Boteringepnortte Gronzngen in hechtenis gehouden. De olsvA's, wier goede- 1106

ren de stad Gronzngen nu onder haar beheergenomen had,drongen trsterkerbi
j
denBisschnp van Utreeht om bi
jstand aan; zj huldigdenhem alshunnen leenbeer
cn verschaflen hem eeneaanzienlt
jke s0m gelds,om Gronznaenlebelegeren. FREOERIK van Sîcsidzllefpz rultte inderdaad met eenekri
jgsmagtderwaartsaan,doclz
dewijlhetjaargeti
jdete ververlonpen was,om metvruchthetbelegte openen,bepaalde hj zich bj hetopwerpen van desterkteBlankemeer, omtrenteene mi
jlten
zuidenvan destad,voorzien mettwee zwarebolwerken teNoordlaren,op welkehi
j
eene sterke bezetting legde, waardoor den stedelingen aan dien kant alle gemeen-

schapmethetbuitenlandwerd afgesneden (1).
Niettevergeefsbeproefden middelerwi
jldeSchieringers eenen verklaardenvoorstanderderVetkoopers,den Bisschop vanMuneter,oTTo vanFpf7W,wiensbi
jstanduAlzE
en sozl-z Arnlscnx van V eetek-moldedoor een voprschotvan geldgekochthadtlen ,voor

zichtewinnen. ;t
jbodenhem nameli
jkeeneveelgrooteresom aan,enhieruitvloeideeen
verbontl voort van dezen Kerkvnogd en hetKapiltel,van iMuneter met de stad Growïwg:s ,de Om mêlanden , het Oldamht, Reçderland , E em eland en metdcn Proost
xlsltz van E m bden , het boofd der Schieringers in het tegenwoordig Ooet-Frieeland ,

waarbi
j dezen,tegen voltloening van tweeduizend'goutlgulden,door hctgeheelebisdom vri
jen handelen verkeer,benevens(Iebescherming en gunstdesBisschopswerdcn verzekerd. Zoplang de onlusten in welke zi
j met den Bisschap van Ulreoht
gewikkeld waren voortduurden , z0u hg
'' niets,tegcn hen megen ondernemen , ten 13 v.
..

Lente-

.

ware hi
j deze snm had terug gegeven,waardoorhq van zi
gneverbindtenisnntshgenmaand.
zou zi
Jn (2). Hierdooraangemoelligd,besloten deGroningersenOmmelanderSchie- 1101
-

ringers, ondersteund door eenige hunner Oostergoër en W estergoër aanhangers en
een aantal zeeschuimers, al de sloten en stinsen derVetkoopers of der owsTzxAws,
goo a1s men hen in de Om melanden naemde , in hun gebied om ver te halen.
De burgen dcr hoooingen oxxE en popxz swEtGElts in den D am werden het eerst

verwnest. Yan daartrok men naarFermnum voorhetslotvan wijlen oxKzalppsank,
Pronst van Ferm aum en Loppereum , doch stiet hier het hoofd. De bezetting
55,as des nachts met vier- of vi
jfhonderd zeerooversvan Grietzù'l vermeerderd,die

1)j eenen uitval de belegeraars, van welke vele sneuvclden,noodzaakten naarden
Dam terug te trekken. Na drie dagen hervatten deze evenwel, doch met meer be-

(1)J.nEIIMXXGE, Cltvon. Gron.p. 74, 75. S.zzltlcns, Corte.Chron.p. 416. BE:I,C:
Sz
'.
$'f.w.oost-Friesl.b1.168. De ret'm.BEXA,b1.315.

.

(2)DnlEssEw,1#pp.Gron.T.1$7.p.831--833.
52 Y
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1371- leid, 2en aanslag. Zi
jvoerden op wagensligteschuiten in de burggracht en bestorm1406 d
en toen van alle zi
jden hetslot,hetwelk zi
j niet dan metveel krachtinspanning

bemagtigden. Dezeerooverswerden allein de grachten in dezi
jldjtverdronken(1).
onder de gevangenen was de oude UAIJE a
kbolxoxlE van W esterwolde, welke zeven

jaren in den kerkerte Gronzngen moestzuchten. Nu lag hetslotvan Mzwwo uorw ERBA te Term unte aan tle beurt, en nadat dit vernield was,werd tle burg van
Elzol,'
r oocKlxox te Oonterhroek belegerd. Yruchteloos had deze hopoing doèr in-

schikkeli
jkhei; getrachtden dreigenden storm te ontgaan. Indertienhonderd negen en
negentighad hi
jzich metde stad Gronzngen en de Ommelanden verzoend, deversterkingen <an zi
jn slntgeslecht,zi
jne mannen <an wapenenafgedankt,enzelfsaangeboden, zich als gi
jzelaar naar Gronzngen te begeven. Hiermede echterwaren de
naburige Edelen en anderen in het Otdambt en in D uuremolde, welke het slnt
wilden verwoest hebben , niet voldaan. Om dit onheil te voorkomen , had zich coc-

Klxox in hetbegin van ditjaaraan de voorwaarden,hem door Gronzngen en Jppfzlgedc- voorgeschreven, onderworpen,waarbi
jbepaald was,))dathi
jin vredeleven,de wetten en regtersgehoorzamen9de,
eyri
jheid nietbeleedigen,en uithetvolk,
naargoeddunken#de bezetting van zi
jn slotkiezen zou.T0twaarborg van de getrnuwe nakoming dezer voorwaarden,z0u hi
jbinnen achtdagen zi
jnen znon alsgi
jzelaar
naar Gronzngen zenden, en dewi
jl deze zich toenin W eetek*moldeophield,TAxxE
oocKlxoAzichinmiddelsingi
jzelingstellen.''JuistwasMlzox,TnaarW estermoldevertrokken,om zi
jnen zoonvan daarnaarGroningen tegeleiden,toendeOldambterszich om
zl
jn slot schaarden en hetopeischten. Zi
jnemoeder,welkeerzichmeteenig gewapend vnlk op bevond , dit weigerende werd de burg terstnnd belegerd. Elzoso en

zjn znpn snelden op dit berigt terug en geraakten n0g tenaauwernood onderbegunstiging van den nacht,op hetslot. Zj verdetligden zich moedig;doch mnesten
welzra zwichten ,toen de Groningers, door de geschenken der belegeraars omgekocht

24M.en nndanlts den geslnten zoen, hun geschutbl
j datderaanvallersvnegden. Elzotv

Lentelnaand.

1401

- -

-'

(1)onder deberuchtstezeeroovers#an dien ti
jdbehoortJonkerslsslsGuz,bi
jgenaamdsTclkTExsxua,wiensnagedachtenisn0g nietuithetgeheugen desvolksverdwenen is. Toen hi
j gevangen
werd genomen,vûndmen bl
jhem eengrooten bekermetditopschrift:
1ck JonckerslsslxGllA,
Van Groninga,
Dronck dees hensa,
In een flensa,
Door myn kraga,
In myn maga. W I,STEAnORP,Jaarb.r) Gvon.D.II,b1.299,
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en HAYO GOCKINGA Werden in ketenen geklonken en naar Gronzngen gevoerd. Te-1371-gen het verdrag aan , Mrerd de bezetting deels versaoord of in de burggrachtver- 1404

dronken,deelsverminkten naaktuitgeschud weggejaagd. Hetslotwerd hierop leeggeplunderd en vernield. Elzox,'
rmoestonderallerleinietigevnorwendsels,vierjaren
in hechtenis blt
jven en werdtoen bj hetbestand metdenUtrechtschenBisschop,ontslagen. ;0o veel pri
js stelden deGroningersop dezehen schandvlekkende verove-

ring, datzijbesloten degeheugenis daarvanjaarli
jksplegtigte vieren (1). DeOmmelander& keerden nu weder naar hunnehaardsteden terug,en hun t0tspi
jthield
Gronznaen de heerll
jkheden van Houwerda, Gockznga en anderen uithetOldambt
alleen vnorzich (2).
De Bisschop van ëtreeht had ondertusschen de noodige toebereidselen gemaakt, om
deze stad te bedwingen en het beleg werd , naar gissing, in het begin van Bloei-

maantl dezesjaarshervat. Hi
j plantte zi
jn geschutnp Kemkennhera,waarschi
jnli
jk
eene der hoogten tusschen de Heere- en Oosterpoorten en Eelpen gelegen ; ep om

zi
jne benden tegen de uitvallen der belegerden tedekken,werp vandeHeerepoort
Oastwaarts t0t aan Ilelpen eene breede drooge gracht gegraven en dnor eenige kleine
schansen beschermd. Ondanks deze voorzorgen , beproefden de Groningers eenen uitva1, doch met zulk een ongelukkig gevolg , dat ruim tweehonderd hunner mannen in
de handen des Bisschops vielen. Onder hen bevonden zich FOLKERT MwvalsslxouE en
zosxx TEx uovz, welke met meer anderen naar F ollenhove werden gevoerd. De
eerste werd tegen voldoening van eenige honderden Fransche schilden geslaakt, welke

JAltoEs coppEx van Stavoren,zt
jn schoonvader,voor hem betaalde;detweedemoest
van het derde deelvanhetgeregtvan Selmerd,hem doorzi
jnen vaderoooEKz TE>
uovz aangeërfd,afstand doen. Zi
jned goederen ofoverigeinkomsten binnen tlatgeregt, 4 x.
ofin Gronzngen gelegen, behield hi
jechteraan zich. Hetbeleg gingondertusschenllooim.
met vele moel
jeli
jkheden gepaard en werd na zesweken opgebroken. De sterkte 1401
klankeweer en eenige andere schansen bleven echtermetkri
jgsbentlen bezet,welke
den handel en toevoer belemmerden en op de Groningers en Ommelanders roofden ,
die van hunnen kant tlen Bisschop , veoral in het Boven-stzeht, xeel nadeel toe-

bragten. Eintleli
jk,van weerszi
jdedezen staatvan zaken moede,verlangdemen naar
vrede en sloot voorloopig eenen wapenstilstan; voor den tt
jd van een jaar. Erwerd acv,
daarbij bepaald, ))dat de kri
jgsgevangenen onder bnrgtogtontslagen zouden wordenSlagtm.

(1)occo scwatExsls, bl.156,157. J.1): I-XXMXGE, Chro3l. Gros. b1. 76,77. s.nxlclls,
corte c/lrozl.p.446. E.BE5IxGA, Sï#f.r.Oost-Friesl.b1.169.

(2)UBBO Exxlrs,Rer.F'
rfd.Ilist.Lib.XVII.p.211. ScloTlsrs)F1-.Sïdf.B.VII.b1-227.
F.sznEuos)lh'.Jaal'
b.D.lV.bl.216 218.
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1371- en even als de ballingen en uitgewekenen , ongehinderd tot hunne bezittingen
1406 terugkeeren ; de Bisichop znu k lankeweer niet sterker mogen maken of eenige
antlere sterkte in Gooreat opwerpen ; de $tad Groldnyen zôu inmiddels, tegen vol-

dpening derjaarli
jkschepachtaan hetUtrechtsch Kapittel,in hetbezitvande geregtigheidteGvoningen en te Sehrerd bljven;vbortsz0u ervrede,vriendschapenvrje
handcl bestaan tusschen al de Friezen vande Lauwere t0taan de E em e, en deonder-

danen desstichtsvan Utreeht (1).
Ongetwjfeld wasdeop handen zi
jndeoorlog van destad Utreehtmettlen Heervan
Jrkel tle hoofdoorzaak , welke den Bisschop tethetsluiten van ditbestand
de, geli
jk diezelfde kri
jg o0k hetvredesverdragvan
aanSPOOrHertog ALBRECIIT metde Friezen

bewesten de Laumere had bespoedigd (2). De invloed desHpllandschen Graafswas
insgeli
jksindelanden aan deEema'aanmerlteli
jk afgenomen. KExo tenW9*@:i:,de
zoon van oKKo en broeder van w znzEL, die beide hunne goederen aan Hertog ALrazcuT hadden opgedragen en van hem weder in leen terug ontvangen , had dezelfde
goederen Hertog w xrrEx van Gelre in leen aangeboden , wanneer deze hem tegen
zl
(*ne Tpan
** jjen onderschraagde, die door ALBRECHT beschermtl werden. W xtLzx had
zich hiertoe verbonden en daarop van Kzxo den eed van hulde en manschap ontvan-

ch verpligt,ee.
ne vi
jandeli
jke houding tegennverAxzBhzcllT
gen maaro0k daardoorzi
in datgedeelt
evan Frzenland aan tenemen (3).
De uitgeweken Friezen , en onder hen GERRIT tAMxlxGIIA. en RlxwK MOKKEMA,
keerden kort na het sluiten van het verdrag met den Graaf van Rolland ,op wiens

kosten zi
j geleefd hadden, in '
hun vaderland en op hunne sloten ofstinsen terug,
voor z0o verre die niet door de Schieringers waren vernield gewprden. RIE>K BoK-

xzxx , de znon van BoKKz noxblwlA,wasvôJrzi
jn uitwi
jken,even alszi
jn vader,
hcerschap te S-ek geweest. Door staats-en kri
jgsmansbekwaamheden en daden s'an
dapgerheitl, hatl bi
j zich een gronten naam verworven enwasdoordenKoningvan
Engtland,vien hj op eenen ltri
jgstogttegen t1eTurlten vergezeldt,t0tderiddtrljke
(1)lletoudeKroni
jkie,aangehaaldbi
jDnlEssEx)M on.Gron.T.lV.p.695,718. J.A tEvpls,
Cht-on.Belg.Zïâ.XXXI.,c.59.p.320. De vlerpz.:EK:,bl.316. U::0E>lxlus',A er.Frh-lliœt.
Lib.XVII.p.241. ScHoTzwrs,Fr.Ilist.B.VlI.bl.227. IoslxqA, Btaatsr.D.lI.bl.41,42,

wien wI
j hier,betrekkeliik denloopderbovenverhaaldegebeurtenissen,metk.szaERns,Fr.Jaarb.
D.IV.bl.218- 222 ,gevolgd hebben. AYksTEwooltp,Jaarb.r.Gron.D.lI.bl.304,310 ,311.

(2)Ziehiervoor,b1.319,350. Verg.k.szo>mos,Fr.Jaarb.D.1V.bl.222.
(3)NIJHOFF,Gedezlâ-.%itdeJedci.r.Gelderl.D.IlI,b1.X6VllI- 6.Oork.No.231,241.
Verg.hiervoor bl.403,404,397. Zie voorts v:no zxxlrs, Iler.Frf
-:.Ilint.Z0-:.XVll.p.215.
r.szozRos,Fr.Jccri.D.lY.b1.213- 219.
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Avaardigheid verheven. Naden dood zt
jnergade,ha4 hj eencbedevaartnaarJeru-1371-zalem ondernomen,en vervolgens metHertog w xssxx van Gelrn de ongelonvige Lit- 1106
thauwers beoorloogd. Hertog Atsaxca'
r begiftigde hem in dertienhonderd acht en

negentig methetbaljuwschapvanW agenhruggerdeel(nuW z
jmbritxeradeel),Gaanterland en Doniamerntal)dcch in hetvnlgendendejaar,bijden opstandderFriezen
tegen de Hollanders, moest hj het land ruimen, en zi
jn huis Rodenbnrn in de
burgstraat te Sneek werd omvergehaald. Na hetbcstand,vertoefde hj eenjaarin
2 v.
Stavoren en keerde toen naar Sneek terug,waarhi
jonderhetvreugdegejuich desSpr
oklm.
volksontvangen werd. Hetgewoelderwereld mnede,begafhj zich vierjaren later,ke
1102
naar hetKapittel der Kanonikken te W indeaheim mbl
j Zmol, om onderhen in
stille'afzondering zi
jne dagente eindigen. Hj drneg hun eenke zi
jnerlandgoederen
OP , ten einde daaruit een klooster van hunne orde te stichten , hetwelk omtrent een
halfuur gaans ten soord-westen van S- ek iq het zoogenaamde h breelttumer #- -

g-zk gebouwd en dnorden Bisschopbj de wjding,Tkahor genoemd werz.Menvoorzag het van genoegzame inkomsten , zoowel t0t aanbnuwen van woningen , als tpt on-

derhoud derk'loosterlingen. BOKKSMA werd op zjn driogend verhngen dpnrden Prionr van W indesheim in de orde dezer Kanonniken opgenpmen cn naar Thabor geznn-

den, alwaar hi
j na zesen twintig jaren ln zeerhnogen ouderdom overleep. Priesterknnde hi
jnietwnrdcn,dewtlbi
jveelbloedsin den krl
jg vergoten had,maarhet
priesterli
jk gewaad heefthi
jtptaan zjnen dood gedragen. Doorhe1 huweli
jk zl
jnet-

eenije dnchtermetAooz xAltxsxxx,werddekeerxhappjvan sneek inhetadellijk
hub deruAhzlxxA'sovergebmgt (1).
De rust, welke het bestand met Ilolland den Friezen verschafte , werd tot het
verbeteren van den inwendigen tnesland des Iamls met i
jver aangeweM. W e-

reldli
jke en geesteljke bewindslieden vereenigden zich, pm beidehetwereldll
qk en
kerkeljk bestuur op eenen vasten votttebrengen,en doprdneltreFendewetten en
apalingen dekwi
jnendewelvaartdesvolkspp te beuren,den binnenlanischen vrede
te verzekeren en de vrj
thez tegen alle aanranding van buiten te bschermen (3)4

(1)occo sczRtExsls,bl. 145,158. W zsszxlrs,Chron.m.Frïe#/.B.YllI.b1.227. Pssozxxlvs, Rer.Frï..Ilist. Lib.XYII.p.243. ScsoTzwrs,F:.Rist.:.VlI.bl.228,229. Oudlt.
eo Gesticltt.m.Frle,
gl.D.II.bl.90- 92. F.szozxps,Fr.JccrJ.D.IV.bl.229,263.

(2)Ziehet cltarterb.w. Triesl.D.I,bl.334,335,341- 350. OccoscAazzlszs,bl.15G
156. W lxsgxlts,cltron.w.Friesl.B.VIII.bl.224- 226. URD uxxrs, Rer.Frï..Ki&t.Lib.

XVII.p.244. Dattoen twee Potestaten tegeli
jkentjdewerdenaangateld,knmtonsmet:.sJnups,
Fr.Jaarb.D.IV.bl.241, zeeronwaarschi
jnli
jk vxr;methem hebbenwl
jittenigejgrvn vrcerergesteld. Ziehiervxrbl.410 (4).
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1371-- Doch het gezag der overheden was te zeer beperkt,en de onderlinge haat der Edelen
1406 te sterk geworden , om de vruchten dezer weldadige pogingen lang en onafgebrnken te

enieten. 9e Geestell
jken iuzonderheid bliezen steedshetvuur der tweedragtaan.
Dekloosters,meteenenietsdoende menigtebevolkt,waren gewoonli
jk metelkanderin
twisten sloten overeenkomsten metde Heerschappen,om hunnevi
janden te verdelgen ;van daar, dat w ohp vAx THABolt,ofschoon zelf een kloosterling,getuigde ,))dat

de duivel altt
jd zi
jnewoning in dekap dermonnikengehad heeft-'' Slechtswanneer
gevaarvan buiten dreigde,werden gewoonlt
jk de gemoederen verzoend en deburgergeschillen vergeten;maarnaauwell
jkswashetonwederafgetrokken,ofdebinnenlandsche onlusten ontstaken op nieuw , welke men acht aan Frzenland meerbloedsgekocht

te hebben,dan de oorlogen met buitenlandsche vjanden (1). Tegen dezelaatste
waren de Friezen door het verdrag met Hertog ALBRECHT niet gewaarborgd. Het is

aan geenen twi
jfelonderworpen,datdie Yorstbedoelde,hen wederte beoorlogen en
slechtsdooronvermogen hicrin verhinderdwerd. Immersliethi
jnietalleen Stavoren
versterken en i
n staatvan tegenweer brengen (2), maargelastteo0k de steden van
Kolland en Zeeland, hem met het bepaalde aanzienli
jk getal manschappen op
ogttegen zt
j'ne pf
gknd:zl4eOoet-Frlezen (de OostergoërsenW estergoërs)te
23v. eenen t
Zpmer-dienen (
3
)
.
He
t
s
c
h
j
n
t
,
datmen vervolgensop nieuw door-wederzjdschegevolmagmaand
1404 tigden in vredesonderhandelingen wildetreden,doch hetgeen denkeli
jkvruchteloosaf17v liep (4). Althansin een openbaarstaatsstuk kortdaarnauitgevaardigd,veroorlooft tle
slagt-Hertog aan het eilandJmeland onzi
jdig te mngen bll
jven ))in allenoirloghe,twyst
mio d d heschele
en e g
, als wi
jmitten Oestvriezen ghehadt hebben,ofnoch hiernahebben
mochten,durendetoterti
jtt0e,datwy dieOestvriesen,oftG0dwilt,becraftichtende
onder onsen bedwangen hebben sullen''(5). Doch dedoodTeri
jdcldekorttlaarop de
heerschzuchtigebedoelingendesHertogs.W zttEx VI,zi
jn opvolger,steetlsinden1rkelschen krjg gewikkeld, verlengde,doch slechtsvoorkorten tjd,hetbestand met
de Friezen (6). Het bljkt duideli
jk uitonderscheidene oorkonden van dien ti
jd,.
dat
>j het vonrnemen koesterde,de Friezen weder metde wapenen aan te tasten,zoo.

.

(1)OccosczatExsls,bl.157,158. AvlxsExlvs,Chron.&.Triesl.B.YlIl-b1.226. SclloTzsrs,
Fr.Bist.B.YlI.b1.229. F.sznEqns,Fr.Jccrâ.D.IV.bl.242.

(2)Charterb.m.Triesl.D.I,bl.329-334,336,337.
(3)Charterb.v.Triesl.D.I,bl.338. Verg,r.szozxos)Fr.Jaarb.D.lV.b1.249-251.
(4)F.szoixos,Fr.Jccri.D.IV.b1.251.
(5)Cltarterb.r.Triesl.D.1.b1.340.
(6)Charterb.r.Frienl.D.1.bl.350.
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tlra zi
jne omslandigheden dit maareenigzins.gedoogden. De bewonerà van zïereehel- 1371-.
Stavorensche bevelhebbers, 1406
ling waarborgtlehi
jtegenalle schadeen storenisvanzi
J-nemet
Gods hulp h
20v.
edwongen Grasm.
))1nt dathi
jzi
jne ongehoorzame lieden , de Oost-Friezen ,
'' Den Amelanders verleende hi
j vrede en vri
jgeleide onder voor- 1405
zdu hebben (1).
h
6 v.
waarde,datzi
jhem a1s unnen landsheerzputleà huldigen ,wanneer hi
j Frzeslandte wjn-

eenfgen tjdebedwongen zou hebben (2). Xethen kondehi
jnualsmeteenvri
jenvanmaand.
Frze&land onafhankeljk volk onderhandelen, dewi
jlkorttevoren deFriezen op eene
vergadering te Ilartmœrd, hen vrj, en onbelastvan alleregten in eenige deelen van
Ooetergo en W estergo verklaard hadden, en dat ))zj bj zich zelve zouden regten, en'hun regt bi
j zich zelve zouden voeren''(3). Eindeli
jk# vaa.rdigde hi
j npg
%
ia ditzelfde Jaaronderscheidenelastbrievenuit,om denFriezen,zùnepf
glsddl,schade
toe tebrengen (1).zelfsbevalhi
jzjnenbevelhebbersteStavoren,MedemhlikenTeœel,L2ouw
1v.
om alleschepen in beslag te nemen diehetMaradiep iuliepen enhun tntdatvi
jandig maand
doeldienstig schenen,45).De zaken inHolland echterveroorloofdenhem vooreerstniet4 1406
zi
jneplannen tegen deFriezen uitte vneren(6).Veeleerverlengdehi
j,naeenigeonderhandelingen , met hen op nieuw voor weinige maanden hetbestand.Hierbi
j werd bepaald, dat m en intussG en op eene dagvaart te A meterdam nader over eenen vasten

vrede zou handelen;en de Oostergoërs en W estergoërsverklaarden,datzi
j dèn Graaf
van Ilolland voor hunnenwettigenHeerzoudenerkennenop zulkevoorwaarden , alsdoor

de afgevaardigden op de bepaalde dagvaart totwederzi
jdsch genoegen beraamd znu-S1
l34:
den w
orden (7). Hertog wzrlazx verwittigde onmiddelhjk zt
jneleenmanneu in Frze- agtm.
land beoosten de E ems, Reçderland , het Oldamht, Fivelingo en Ii'
t
m einao van
dit bestand en in zulke bewoordingen , dat men het schier voor een volkomen vredq-

verbond zou houden (8). Hi
jmeldt-hun dathj pzt
jnenlanden enlieden vanOoetergo
en W e.tergo eenen goeden en vasten vrede gegeven heeft, op zulke voorwaarden al
nader dbor de afgevaardigden zouden bepaald worden , om hen totmeer onderdanigheid

en vriendschapjegenshem te brengcn.'' Yoortsvermaatbjzt
jnebnvengenoemdeleena
(1)Charterb.w.Trzesl.D.l,b1.350.
-f2)Charterb.r.Triesl.D.l,b1.352.
(3) charterb.p.Frie,
sl.D.l,b1.351.
(4)cltarterh.m.rrienl.D.l,b1.351.
(5)Cltarterb.m.Frçeal.D.1,bl.352.
(6)Verg.hiervoorb1.326-328.
(7) charterb.w.Fezest.D.l,b1.353-355,356-358
(8) Tegenm.Btaatw.Frienl.D.I,bl.578.
11. DEEL. 2 S'
rrx,
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11
34
70
16
- mannen, om a1s zoodanig ))methunne landen en lieden dien vrede insgeli
jks aan te
nemen en op denzelfden voeta1s de wederzi
jdsche vrede-brieven door en aan de Oostergoë.
rs en '
W estergoërs gegeven, inhielden-'' Hierlp verzoekt hi
j hun spoedig antwoord, ))want''voegthi
jerbi
j, )wairt,datghiden vredenietaengaen en woldet,
noch dair inne staen in der maten voirscreven , so wilden wy mit onsen lieven vrienden 9
22v. den goeden steden van den Hanze, eenen anderenraetdai
r up hebben''(1). Slechts
sl
a
g
t
m.
t
we
e
d
e
r
Ee
ms
Fr
i
e
s
c
h
e
l
e
e
n
ma
n
n
e
n
be
a
nt
wo
o
r
d
d
e
n
a
a
n
z
j
i
ne wenschen (2). De stad
1406 Gronlngen en Fzvelzngo daarent

egennamen den vrede aan (3).
Onderwjlwaren de geschillen tusschen de Groningers en den Bisschop van Utreeht
bt
jgelegd. Van beide kanten .had men reeds spoedig na het opbreken van het Groningerbeleg,daaraan ernstig gedachten deswege wederzt
jdsche scheidslieden gekozen.
Na vele vruchtelooze onderhandelingen over de huldiging van den Yorst-Bisschop , op
welke de Utrechtsche Kerkvoogd even sterk aandrong als de Groningers weinig gene-

gen waren hem die te bewi
jzen , had de regering van Gro-ningen de beslissing fan
dat gewigtig punt den Graaf van vB enthem als oppersten scheit
lsman opgedragen.

Hierop was in Herfstmaand desjaarsveertienhondez vi
jfop de volgende voorwaarden
een verdrag ontworpen. ))De stad Groningen zou hetgeregten de heerljkheid van
Selmerd weder aan den Bisschop afstaan,maar daarentegen van hem voorden ti
jd van
honder: jaren, zi
jn geregtbinnen hare muren en zuidwaartstotaan de plaats waar
men in de vri
jmarkthetkruisplagtte'zetten, eù verderten Oosten, ten W esten en
ten Noorden, a1svan ouds, in'jaarli
jksche pachtvan acht en twintig oude Fransche
schilden ontvangen. Alle twintig-jaren moest zj ditgeregt met tFee marken zilxer
aan 'sBisschops ambtman te Koeverde. verzoeken-- Mle honderd jaren zou de paG t
vervallen. maar'met zestien en twee derde mark zilver, vooreene geli
jke ti
jdruimtq te Utrecht weder verùieuwd worden. De Groningers zouden nu naar goeddunken uit hun midden eenen schout mogen aanstellen , die echter den ced in

handen van 'sBisschops ambtman te Selmevd moestaqeggen, dathi
j hetregt,overeenkomstig de oude herkomsten van het geregt te Gronzstnen, zou bedienen. Dezo
ambtman zou te Selmerd en op Goo en W olde het regt naar aloud landsgebruik

bli
jveu uitoefenen. De sloten Blankekoeer,Blankenvoorde,Peize,E elde en andere
zouden geslecht, de gevangenen geslaakt, de uitgewpkenen in hunne goederen her-

steld en dewederzi
jds toegebragte nadeelen tegen elkander vereFent
lworden.'' De
regters en gemeenten van Ilunaznao ,Fivelêngo, het Oldamht en 'R eiderland ,'met

(1)Charterh.m.friesl.-j'
j.I,bl.358,359.
(2)Chartevb.m.Trienl.D.1.b1.360. Verg.'.sznzkps,Fr..Jcc9':.D.lV.51.267-271.
(3)Charterb.r.Triesl.D.I,b1.355,356.
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welke de Bisschap insgell
jksYerzoentlwasgeWorden, hadden z00 wel a1s de burge.13
17
41
08
meesters en raad van Gronlngen , deze voorwaarden aangenomen. Hierdoor zag thans

de Bisschap aan den eenen kant zi
jne regten op hetoppergeregterkend,en bleef
hem de uitnefening daarvan verzekerd , behalve binnen Gronzngen zelf. Deze stad

bhielddevrjeregtsoefening binnen haremuren enhetbehoud vanhetlandregtdaarbuiten (1y
h. JAx TEx uovx bevestigdeaan dien Kerkvoogd denafstandvan hetderde
gedeelte der heerli
jkheden en desgeregtsvan Selmerd metalwatdaarbi
jbehoorde
in Groningen, Goo en W olde,en zooalshl
jen zl
jnevooroudersditbezctcn hadden (2). 9e stad Gronzngen en de landen van Hunezngo, Fzvelzngo,hetOldJ-lz, Rezderland en hunne bondgenooten ontvingen van de W esterwolders de

verzekering eener vnlkomene kwi
jtschelding 4an al hetleed ennadeel, hetwelk zi
j
dezen hadden aangedaan (3). Nu genoten deOmmelanden achtjaren langde zegeningen des vredes, en Gronlngen bovenal steeg in magt en aanzien.

Even kalm , na het doorstao van geweldige staatsstormen, eindigde dit tl
jdPerk voor

No0an-BRAsAxp Ex LzxBrRo, Bi
jden aanvang daarvan,waren deze geweslendoor
de nederlaag engevangennemingvan Hertogw EwcEsLArs,in deuitersteverwarringgedom-

mld geworden (1). De Hertogin zouAwxA had zich op hetberigtdiertreurigemare
naar Cohlentz gespoed, om den raad en hulp desKeizersin terpepen;en tcrwjl
die Vorst op 'sHertogs slaking steeds vruchtelopsaandrong,waren de afgevaardigden

uit de groote en kleine steden van Brahand te Bruneelbl
jeen gekomen,om elkanderin dezen hagcheli
jken toestand,t0teendragten wederzi
jdsche hulp aan temanen,
en oxereenkomstig deCortenbergschemetten tehandelen (5).Namenige onderhandeling gelukte heteindeli
jkKeizerKARELIV dengevangenHertogdevrjheidwedertever-

(1)v.xzERls,Charterb. w.Iloll.D. IV.bl.24-26. A.xzTTHlzvs ad Anon.p. 54-58.
ânakct.%.111.p.314 in not. UBso zxxlrs,Rer.Frist.Sùf.Lib.XVlI.p.2I7,248. ScaoTwxrs,Fr.H ist.B.V1I,bl.231. InsuGi,Staatsr.D-11,L1.49-51. F.szoEnps,Fr.Jaarb.
D. 1V. b1.256-261. DaxEsslxf,Mon.Gron. T.lV.p. 798. l'VksTzyoaltp,Jaarb.r.Gron.
D.1l.bl.316-319.

(2)DaxzssEw,Mon.Gron.T.lV.p.749,750.

(3)bRxtssxw,Mon.Gron.T.lV.p.834,835.

(4)Ziehiervcor,bl.294.
(5)v.szrRx,Hist. m.'&NerlpgenJddci. D.1. p.217, 218. Zieeverdccortanbergsct
lte
veffcl,hiervoor,bl,137.
53 +
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- Achafen (1). W xwcEsr-trs riep daarop terstond de steden en het gemeene land van
17v Brahand te Cortenherg bijeen, om over de middelen terbestri
jding deroorlogs.

Herlst-schulden te raadplegen. Negenmaal honderdduizend Vilvordsche mottoenen, naar onm aand
joa ze munt zevenmaal honderd twee en twintigduizend gulden , werden hem tot dat
einde toegestaan. Xaar nu ontstond geschil, wie deze geltlcn znu innen en beheeren.

De Hertog drpng erop aan,datzi
jne ontvangersin hetbl
jzondermet2ie taak belast
wierden, terwi
jlde steden even nadrukkeli
jk beweerden,datditharen ontvangersbàj
uitsluiting moest opgedragen worden , op dat die geltlen ook t0t het bestemde doel
wicrden aangewend. De Hertog was ten uiterste verbitterd over dezen tegenstand der

steden, wier zamenkomst en besluiten ti
jdenszi
jne gevangenschap, hi
j daarenboven
alseeneinbreuk op zi
jn gezag beschouwde. Hi
jverlrok metzi
jnegemalin uitBrueeel naar Genappe,bragt daar eenig kri
jgsvolk bjeen metwellthi
jhetgrontlgebied
xan N zvelles bemagtigde, en maakte zelfs toebereidselen , om Braband door geweltl

vanwapenen aan zi
jnen wiltconderwerpen.Te goederurebragtzAs van zràe!,BisschopvanLulk,hem onderhetoog,datin volksbewegingen,gestrengheid dikwi
jlseep
evaarli
jltmiildelis;datmen zichmetelk-andermoestverstaan en aan eenealgemeene
vergadering debeslissing dermoei
jeli
jkheden overlaten;men znu daargeschiktemaatregclen ltunnen nemen, om beide partijen te bevredigen; hierdoorzou h'
etbloedvergieten gespaard en de eensgezindheid tusscben Vorst en volk hersteld worden , wellke

voor het behoud dcr staten zooonontbeerljk is. W zwcEsLArsgafaan deze redenen
gehoor, en te.
Brakne-Lallandwerd eenevergadering uitzi
jne en der steden afgexaardigden bi
jeengeroepen. Xen kwam overeen,datderegenten van elke stad,verf3
lras
0vuz..zeld dool-de geesteli
jkheid,tlen Hertog en deHertogin,bi
jhetnaderen .derm.
uren,
1374 te gem oet zouden trekken .en hun vergiFenis smeeken voorhetgeen zi
J tegen hen
mogten misdaan hebben ; den Hertog zouden de overeenkomsten tusscben de steden ,

ten tjdezi
jnerafwezigheidaangegaan,worden overgeleverd, om,indien zi
j metzi
jne
oppermagt streden , vernietigd te wnrden. Van de negenmaalhonderd duizend mot-

toenen,tWee jaren te Voren toegeslaan,zouden de steden en het platte land achtmaal

honderd duizend opbrengen en nog vt
qf en twintig duizend als eene laatste bede
daarbl
j voegen; beide sommen in zes tjdperken binnen drie jaren te betalen.
De ontvangers dezer penningen zouden door de stet
len , doch twee van hen doorden
Hertog aangesteld worden. lndien deze som voor het losgeld der gevangenen niet toe-

reikendewas,zou hettekortuitde hertogelt
jkegoederen aangevuld worden, terwi
jl
(IeHertogzich tevensverpligtte,zjneonderdanen voorde nadeelen scbadelooste stel'

(1)Zie hiervoor, b1.357,358. Yerg.nxwEz,Ilist.Gen.delaBek.T.IlI,p.373-377;
''

%

cn de aldaar aangehaalde ylolsslx: en gtTuws, nevens olvzErs,Rer.#,'c5.Lib.XV.p.181.
llàAàzrs,Annql.Arc'.T.1.Lib.XXXIV.p.316.
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len,welke hj hun veroorzaakthad. Daar Lewven,Bru*&el en Tirlemont de eenige 1371steden waren
,welke afgevaardigden op deze vergadering gezondenhadden,zoudenzj '1406
slechts hun geregte deel betalen ; indien de overige steden Weigerden de som op welke

zj geraamd werden,te voldoen,zou men haar metgeweld daartoe dwingen;men zou
in allen deele hetregtsgebied en gezag vanden Hertogeerbiedigen,geli
jk ook de
vxrregten en vri
jheden der steden ; de Hertog en Hertogin zouden bi
j open brieven
verklaren , dat de tegenwoordige bede van hoegenaamd geene gevolgtrekking voor de

toekomst zou zt
jn en datBraband.'alzi
jne vrjheden,voorregten en gewoonten zou
G houden. Deze overeenkomsten zouden in geschrift gesteld,en bi
j eenigen twi
jfelof
duisterbeid, over de betwistepunten door twee afgevaardigden uitelke stad teGenappe

beraadslaagd worden,totdatmen debehoorli
jke terklaring gegeven had.Bt
j een volgend staatsstuk werd bepaald , dat van de negenmaalhonderd duizend mottoenen , de

kloosters honderd duizend,en bi
jwi
jzevanlaatste h de,vi
jftienduizendbetalenzouden;
4 v.
en dat de achtmaalhonderd xjf en twintigtluizepd, ten lasle der steden en vbn hetHo
oim.
platteland,ook doordeRiddersen Edelen gedragen zouden worden (1).
1374
ge xpnnniken weigerden het aandeel waarop zi
j geschat waren te voldoen,onder
voorwendsel, dat zl
j niet bjde beraadslagingen waren tegenwoordig geweesten men
hen alzoo zonder hunne toestemming bezwaard had. Toen zi
j hiertoe metgeweld gedwongen werden,beklaagden zi
jzichbl
j den Paus,die den kleinen ban overBrahand
en den grootvn over deambtenaren des Hertogs en anderen uitsprak , welke in deze
zaak betrokken waren.Zelfs daagde de II. Vader den Hertog metdesteden ywelkehem

bj deze dwangmiddelen ondersteund hadden ,voor zjnen regterstoel en gelastte den
Bisschop van Luik ,om inmiddels de klagten der monniken teonderzoeken, zichzelven

het regt voorbehoudende, om naar z!)% goeddunken bet*deel tebepalen, welk
deze kloosterlingen verpligt zouden zi
jn te voldoen. Hi
jbeval daarenboven zi
jnen
afgevaardigden , krachtenw het Apoz'zoîïz'rA gezag , om als ongeoorloofd en van

gëener waarde alle lasten en opbrengsten te verklaren,met welke de Geesteljken
ofde geesteli
jke gestichten met dedaad, datiste zeggèn,zondereenig regthoegenaamd , door den Hertog, de gemeenten of andere leeken bezwaard waren. Dit

vreemd regtsgeding werd eerst na ongeveer drie jaren door een voor wxwcasrArs 1v.

vernederend verdrag afgedaan. De Hertog, de Hertogin, de gemeenten enSterj
om
k.

elk die met de daad eenige gelden van de kloosters, kerken, Geesteli
jken, 1377

(1)Dzuxrs,Rer.frc:. Lib. XV. p.186, 187. HARzxrs, Annal.Arc'. Lçh.XXXIV.
p.347.Awoxvxz Cltron.Dvc.Brab.p.101.llcrxxxs,Tropk.d.Wrc:.T.l.p.492- 495.v.nErl
tw,
Ilist. m. nsS erl/gen:pdci, D.1. bl. 218- 222. Dzwsz, N i&t. Gen. de la Aclg. T.JII
p.377- 379.
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1w 1- van hunne landen of dienstmannen afgeperst of ontvangen hadden , welke de som over14X trogen , die de Paus goed zal vinden te bepalen ,moesten ditmeerdere aan hen '
we-

derterhandstellen.Deroerendeenonroerendegoederen,welkeaandezeGeesteli
jkenen
geesleli
jkegestichtenbehoorden,endie men reedswegensdeze zaak aangetastybelastof
vervreemd mogt hebben,zouden vri
j en onbezwaartlaan de eigenaarsterug gegeven
worden. De Paus ontsloeg daarentegen den Hertog en de Hèrtogin van de verpligting ,

voor.zi
jnen regterstoel te verschi
jnen; en de ban overde ambtenaren desHertogs
of* anderen uitgesprok
en zou opgeheven worden. De Hertog en Hertogin moesten niet
.

alleen 4n wc/zrf
/z,maarook metdedaad,allebesluiten vernietigen,welkezi
jtegen
de kloostersen anderegeestelt
jke gestichten, betrekkeljk deze geldelt
jkeaangelegenheid, uitgevaardigd hadden ;en de voorregten aan deze gestichten door hen zelve of
door hunne voorgangers zA> 11 en zAw IlI toegestaan, handhaven. De Hertog en Hertogin bezwoeren deze bepalingen in alle deelen op te volgen en te laten opvolgen , en

dienimmerregtstreeksofvan terzi
jde tegen tewerken (1)
Te midden dezer binnenlandsche onlusten , was er tusschen B rahand.en R olland
een geschilontstaank over de grenzen van de stad en het land van Heueden , welke

bj den afstand aan Ilolland in dertienhonderd zeven en vl
jftig doorden Drostvan
B raband, BXRwHARB van B orneval,bepaald ,maar niet zo0 wel geregeld waren ,.om

allen twistte voorkomen (2). De Brabandersbeweerden, datdedorpen Fln
jmen ea
E ngelen onder hun gebied behoorden ; de Hollanders daarentegen wilden die owlmx
het Land van sezf4.
ddzl begrepen hebben. De twist hierover dreigde in dertienhonl ?

twee en zeventig in eenen openbaren kri
jg te ontaarden. DeBrabandersstaken toen
te Onzenoort een huis in brand, waarop wxKolaAAs en rLoRzs van W/rz'eldl de Bxabandsche goederen in '
Zeeland lieten aanslaan. Rzlxorb van W rddez-/d:, Heer van

Gennqp, viel daarenboven in deM eç
@ierê
j van 'z.Ihrtogenhoeelten verbranddeverscheidene huizen in de omstreken van St. Oedenrode. De Bosschenaars wreekten

zichop dedorpen Flz
jmen en Engelen,welkezi
jaan devlammen opoFerden.W McxsLArs zelf zond eenige benden naar Ilenenouven , welke de landstreek aan & ze

zi
jdevan Falenpontaiiepen en verwoestten; en op zi
jn bevelwerden de goederen
der Hollanders te Leuven in beslag genomen. Door tusschenkomst van eenige welmee-

nende mannen, kwam men eindeli
jk van weêrszi
jde teGeertrug'
denherg in dertienhonderd vier en zeventig overeen , om de onderlinge geschillen aan de uitspraak van

vjf scheidslieden te onderwerpen. De Hertog en Hertogin van Brahand verkozen
hiertoe uit H olland lpxlzllys van Polanen , Heer van Kapelle, en KoEwaA.
&o , Deu n

(1)DEwEz,Ilist.Gen.de la Wel
g.T.111.p.379-382.
(2)Ziehiervoor,bl.244,245.
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van 9 . X lrïc in den S ccg ) door Hertog ALBRECHT van Weïgrdr:zl werden zAx 13711é06
van der Wc , Heer van Grim hergen en Grzethuçzen , en GZRRXT van der # :ï#- ,
Heer van Bautereâem , uit den Raad van Brahand, t0tdat einde benoemd. Als

epperscheidsman werd van beide zi
jden zAx nan Polanex, Heervan der Leek en
B reda, aangesteld. Fzrlps van Polanen en zAl nan der IJ werden sedert, uit
thans enbekende redenen,dnor GonFsxso de la Tour en Rzlxlzh W zllemannzoon ver-

vangen. Deuitspraak geschieddeteBreda den achltiendenvanWi
jnmaanddertienhondertlvier en zeventig en bepaalde,dat ))de grensscheiding door den Heer van Borne
+

+alaangewezen,in stand z0u bli
jven,waarvoordeGraafvan Eolland en zi
jneopvolgersjaarli
jksvan Brahand tweehonderd oude gouden schilden zoudengenieten.Fli)'-el en Engelen werden geoordeeld tnt het Land wczl Ih ueden tebehopren. Hetvee,

lxliten de grensscheiding komende,mogtvan wederzjde geschut,'doch vopreen vastgestelden pri
jsingelostwprden. BeSchepenen van ''Rertogenbonch moesten zweren,
dat zj aan den moedwil in de beidedorpen gepleegd geen deelhadden, ofanders
Heztog AtsREcnT, z0o hi
j dit begeerde, met twintig gewapenden veertien'nachten
lang np eigen kosten in den krl
jg dienen. Rzlwouo nan Wrdd:r/dd,moestvoorden
brand te St. Oedenrode gesticht, den Hertng en de Hertogin van Braband vergiFe-

nis smeeken, zich met vier Ridders 4an ji
jnemaagschap in hunne handen stellen,
en na zi
jne slaking hun insgeli
jksveertien nachten ten krtjg dienen.'' Dezeovereeukomst werd van beide zi
jdçn R=genomen pa hierdol .
de.buitenlaudschq yred:
hersteld (1).
De inwendige rust van Brahand daarentegen werd spoedig door eenen geweldigen
opstand der burgers van Leuven tegen den adel,welke bi
juitsluiting alleaanzienljke
amhlen en waardigheden bekleedde,vreesseljk geschokt. Het behnort niet binnen de

1378

grenzen,welke wi
jonshebben voorgeschreven,om den oorsprong envonrtgang dezer
beroeringen en degruwelen,welkehaarverzelden, teschetsen.Hetzalgenoeg zi
jn
hier aan te stippen , dat Hertog w zxczsxzArs ten laatste beslopt, de oprnerige stad door 5 v.

krachtvan wapenen tedwingen,en meteen talri
jk legervoorharemuren verscheen.Wterirnn.
Dnnr tusschenspraak van Aztxovo nan Spprzl, Bisschep van Lttzk , werd echter een 1>a
' *
vcrdrag getroFen-'' De burgeis van Lèunen zouden den Hert
og bi
J:
.
zj@ne intrede in

hunne stad, knielend, blootshoofds en barrevoets om vergiFents sme
- eken; de vess

-

'
'

,

1 t

tingwerken zpuden omvergeworpen worde'
n ; de bres k, doo? wèlke' de Hçrtog z0u

x. #

(1.
)BcTKxxs, Ttaoph. d.Wrcà.T.l.p. 496,,197. Prcuves du tivre 1V.p.191-201.v.xrExxs, chartet'
b. p. Holl. D. 111, b1. 298.301, v.IlEvl,x,Ilist. t'. '&Serlogcli/dc/l, D. 1.
bl.222-224.
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1371- binnentrekken. moestbll
jyen,en opdato0k hetoverigedesmuursnietmetdengroM
1406
27v geli
jk gemaâktwierd,znudemen denHerjpg en deHertogin levenslang eenebepaalde
.

Louw-s0m gelds uitkeeren ; de gebannen Edelen zouden teruggeroepen en de hoofden der
maand
jao beweging voor eeuwig uit '
het land verwezen wnrden.,, Slechts weinigen werden met
den dood gestraft, dpcN velen verlieten de stad en onder hew verscheidene laken-

wevers, welke zich in Engeland vestigden en aldaarhunneweverijen metgelukkig
gevolg voortgezet en uitgebreid hebben. Leuven heeft na dien ti
jd nonit weder
zt
jnen ouden blneien luixerherkregen (t).
7 v. Naauwel
jteLus
remhurg aan
jks had wzwcEsLAcs dezen opstand gedempt,toen hi
W inenekwt
jnende ziekteoverleed. Nnch zjnebekwaamheden alsveldheeren alsrea
gent,
ternz. e
noch zi
jne zedelt
jke hoedanigheden verdienen hetmarmeren gedenktèeken, hetwelk
i.
n de abdi
j van Orval te zi
jner nagedachtenisisopgerigt. Hi
jlietgeene kinderen
.

na, en de Hertogin -weduwe zouAxxA vatte nu weder alleen de teugels van hetbewind

op,welkezi
jmetmeerbeleid gevoerd heeftdan bi
j (2). Immersindetwintigjaren,
welkezi
j nog regeerde, werd doorhare vpprzigtigheid,vastheidvan gecstenzachtlnedigheid overal hetlvuur der tweedragt gebluscht, en indien erk
'zich hier en daar
138
13690 npgeene vonk van vertoonde, dezedadeli
jk uitgedpofd.Deporlogen mttGelregetuigep
1397- van hare schrant
lerheid en dathaar niet den meed ontbrak, hare onderdanen tegen

1399 buitenlandschgewelt
lbeschermen (3). gochook evenweinigschroomdezjdoorkracht
van .
wapenen haa'
r gezag binnenlands te handhu en , waapeer.overreding en zachter
middelen nietbaatten. Een misdadiger, teIloogstraten in hechtenis genomen ,had op

depjnbankbeleden,dathjin'œKertogenhoneh,waaruithjgebannen'was,verscheidene
medepligtigen telde. Dit verwekte in die skd eene geweldige beweging onder de bur-

gérs,vah welke eenigehenwilden strafen,terwi
jlanderen zich metnadruk daartegen
verzetten. W olayzaT van W/rzel:x, Hœrvan Feere, welke zich aldaar bevond,

(1) Dxvuvs, ller. Wrcâ. La. XV.p.187- 194,wien HAAtErs,Annal.Wrcl.T.1.,Lib.
XXXIV.p. 350-355,naschrijft.lxowvm cltron.Duc.Brab-v.102-104.J.zïksnLorançum,
Lib. lI. c.XI..p. 72- 75. BrTKEws, Troph. d. Arcz. T. 1. Lir.lV.p.501,502.Dvwzz,
H ist. Gen.de &'Belg.T.111.p.382-488.

(2)Dxuzrs, Rer.Arc:. Lib. XV. p. 194. llARzlvs, A nnal. Arcà. T.1.Lib.XXXIF..
p. 355. Awwovxz Chron.#> .Brab.p.105. Fuitin moribusdemens,alfabilis, ethumilis''
zegt deze laatste van wxwcgsszrs sprektnde, wieasdaden dezegetuigenisgeenszins bevestigen.-

HetMagn. f'
/lrol.Belg.p. 338 steltJsHertogsdood in1384 enverhaalt,dathjaaneene melaatschheid overleed, welke zi
jn geheeleligchaam had aangetast. HI
j ontbloottezich dikwed voer
zl
jne Edelen, uitroepende: nZietin welkentoestand deblnem derwereld,dezoon eensKoningsz
wegsterftoz,

@)Ziehierwnr,bl!372% % ;392-39$
R w
'
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mengde zich in deze oneenigheden en werd deswege gevangen genpmen. Hertag Aw-1371-

sazcn'
r van Wdf
g-erezleischte dadeli
jk deslaking zjnsleenmans,en toen hieraan niet
voldaan werd beval hi
j, dew0l(lerburgersvan Leuven,Wryzvelen Dzeetin Zee-

1406

land aan te houden. Yruchteloos bragt men hem onder het o0g , dat de gepleegde

daad aan deBosschenaarsalleen teM'i
jten was;en ongetwi
jfeld pare eenevredebreuk
tusschen B rahand en Ilolland gevolgd, indicn niet de Hertog van Bourgondzë de

zaak in der minne vere:ent
l batl (1). De oneenigheid in 'œIlertogenhoeelt, door 1399
de Edelen uit den omtrek gevoed, duurze echter voort en was de brnn veler

rampen vnordegelleeleMen-'erg-- tlewi
jlmen om de geringste oorzak-en dewapenen tegen elkander opvalle. De Hertogin besloot geweld met geweld te stuiten en 1400

zond eene kri
jgsbentlenaarLoon opZand,welkehetslotvanpAvxzvsvanSlcwfrdcAl,
het hnofd der oproerigen te '&fferfpéxdnspz-cA , om singelde. 90ch de gemnederen ge-

raakten hierdoorslechts meer in beweging, en .deware of s'ermeende Ti
janden des
Heeren vAx UAASTRECIITwcrden doorde opgeruidemenigte uitde stad gejaagd. De
llertogin beschreef nu de Brabandsche steden 'ter heirvaart tegen 'e S:rl/g:zllpz'c/z,
rnaar deze drongen aan,datmen dezaakminl
leli
jk zoude schikken. Dit echter was
niet mogeli
jk; de oproerlingen werden er slechts te stouter door, en zouzkwxA
zag zich genanzzaakt de hulp des Heeren van Ileznehergen in te roepen ,welke met 1401
zi
jne bentlen de stad inslpot. De burgers oordeelden het spoedig raadzaana, raet de
Hertngin te Ozreeltot in onderhandeling te treden , doch weigerden halsstarrig ver-

Ziienistesmeeken,diehun de goedhartigeYorstinevenwelverleende (2).Laterwerd 1v.
door FILIpsvan Wplfrg/ndïltusschen zollAwxA en deburgeri
jeene overeenkomstge-mWi
naand.
troflbn , dat al het gebeurde vergeten , en donr de stad eene som van vierduizend

Fransche kroonen aan de Hertogin uitgekeerd z0u wnrden (3). De parti
jwoede was
echter in '.
vIh rtogenho&ek geenszins bedaard. Xen had HxxnalK ran der Z:cà ,

Heervan Ileenwjiek,een grootvoorstanderderuitgedreven burgers, veronrloofd zich
daar weder tevestigen, doch hem weldrain hechtenisgenomen en vele zi
jnerlieden
gedood. De geheele atleldes lands drpngop zl
jne slaking aan, diehi
jnietkonde
verwerven dan op voorwaarden,welkcmetde eereensEdelmansin stri
jd waren. De
adel ten hoogsten verbolgen , ving verscheidene burgers op , van welke eenige gedood en anderen voor groot losgeld ontslagen werden. De Hertogin yerefende het

.

.

(1)Dlugvs, Rer. Brab. Zfz.KV1.p.204,205. BrTKEws) Troplt. de Wrcâ.T.1.Liv.
IV.p.251.

(2)Dlvzxrs,Aer.Brab.Z4.XYI.p.205,206. llARzErs,Annal.Wrc:.T.1.Lib.XXIIV.
p.369,370. BrrKzws,Troph.de Arcâ.T.1.Lir.IV.p.521.

(3)v.HErRX,Rist.m.'.
:Hertogennosch.D.1.b1.218.
l1.DEEI,. 2 STUK,
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1311' gachil, èh dè Hee: vàh Keaœç
@itk weèd tegen een losgeld van drieduizend nude
14œ
21v. schildeh ih vti
jheidgesteld (1).
Wl
@*n- Undedh/mheh had zènAwlA van Braband, wi
J
er J
+lrtn reeds hoog waren geklommaand
1402 men , ià dettienhonderd negen en hegentig te D ooenik hare volle nicht XAROAM TIIA
- % Fl- zl#zezl , jemalin desHertogs van Bournnndzë,t0tde opvolging geroepen,

ofschoon de.
ze lmchikking lt
jnregtstretd met hetverdrag in dertienhnnderd ze:en
vi
jftïg teMaqttrzeâtmetKeizerKAhZL lY gesloten, waarbj bepaald was, dat in
geul JohAwsA èn w xwczstAvs kinderloos overleden, Braband en Lim burg in het

huis v&u LuœemK rg zouden overgaan (2). Zt
jhad reedssindslang AlTowlz, den
tweèden zoôh wnAXR<ARZT/A,alskindqangenomen,endewi
jlzi
jthapsmerkbaarden
eindpaal haa'
rs lèvèns naderde , trachtte de Hertog van Bourgondèz het bezit 4an
Brahahd en Lzmhurg voor hem te verzekeren. Ht
j begaf zich naarBrueael, nm
zelfover dvzèbelangri
jke zaak metdeStaten van Braband te onderhandelen , wien
h'
P- voorstelde, hem ,
en zi
J-ne kinderen voor wettige opvolgers van zouAwxA te
erkennen , belovende, ind.ien men zi
jnen wensch vnldetd, Jnlmerpen en Mechelen

met het onderheorige regtsgebied voor alti
jtl aan Braband te hechten. DeStaten
gaven een ontwi
jkend ,
antwoerd,vetklarende, dat zj gedurende hetleven van de
.Iertngin geen afdoehd besluit op dit punt zeuden nemen en na haren dood, den1
genen w br hunnen wettigen Vorst erkennen , wien de wetten des lands het opper-

yezag taekenden. De Roornsch Koning wsscxsLAvs, broeder van Keizer KAU L IV

'ertegvan Luœemburg ,had van zi
H
jnen kant.
afgevaardigden naar Leuren gezonden,
'
om de Staten, àldaarbi
jeengekomen,tebewegen,hem na den dood van zoaAwxA,
overeenkomstig het vèrdrag van M aaetrleltt, a1snaaste bloedverwantvan den overleden
Hertog '
w zwt'
zjL:rs, voor haren eenigen erfgenaam te erkennen. Xaar even als

vlrlps, ontving .
hi
jeen dubbelzinnig antwoord. DeHertog van Bourgondië spnnrde
dndertusschen de Staten i
jverig aan, om t0t eene beslissing te komen. Doorbelohen en geschenken gelukte het hem eenige hunner leden voor zich te winnen ,

cor
wiet
rali
loedStahi
jnvd
te
enngtt
oe
tBr
zi
jnuue
ebellad
ng
oveme
rllt
aaz
lde
nbe
nulei
bdese
tu
t
j
1403 d
op
eene
rnv
jke
te
ee
rgasd
ed
ri
eeznaak
oo;vee
el
nur
sde
chrah
hderheid,'datmen eindeli
jk zi
jn zoon ANTowIE t0topvolgervan zouAwwtverklaarde.
:7 v.

Te midden der prachtige feesten , door hem ter eere der Hertogin van Brahand in
Bruaeel gegeYen, werd hi
j door eene besmetteli
jke ziekte aangetast en over-

Jrasm.leed op het kasteel te Hal, werwaartsmen hem op zgn bevelvervoerd hqd. z4n
1404

(1)Dluzrs,Rtr.Brab.Zïâ.XVI,p.206,207. HlRzlrg,Jnnal.#f.
c:.T.1.Lib.ïIïIV.
p.370. Tetun6'
/lrpp.Belg.in MuTazm ânakct.T.1.p.53.

(2)Ziehiervoor:bl.W0.
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onrerwachte dpod wettigde, a1s 'tware, en verhaastte de uitvoering van het besluit13711406
der Stattn. JouAxxA deedbi
jwi
jzevan gift,aan XARGARETUA, hare nicht, afstan;
van de hertogdommen B rahand en Lzmhurg met al de daaraan cnderhoorige landen,
kasteelen , steden en bezittingen , slechts acht en twintig duizend Fransche kroonen 7 v.

vporzich behnudende,nevenshetregtvan sommigegeestelt
jkebedieningentebegeven,Blneim.
4
en het vruchtgebruik van eenige weinige goederen en opbrengsten. XARGAM THA be- 1
140
9 v.

noemdekortdaarnaPrinsAwrowlzt0t haren hndvoogden opvplgerin Brahand. Hi
jBlceim.
werd door de Staten vopr R umaard erkend , bezwoer in die hoedanigheid de 6 v.
Zomerhandhaving der voorregten en vri
jheden van Brahand, en nam den titelaanmaand.

van Hertog van Lzmhurg. Het overli
jden van MAROARETHA in het begin desyol- L1ent
6ve.
genden jaars te Jrra., verschahe hem de opperheerschappj van Braband, welkemaand
alzoo uithethuisvan Leuven,waarin zl
j bi
jna drieeeuwen geweestwas, in datvan 1405
-

Bourgondië overging. JouAwxA eindigde in gndsdienstige afznndering hare dagen

op den eersten van W intermaand veertienhonderd zes. Zt
)-werd in hetkoor der
Karmeliterkerk teBrunaelnaasthetzoontje,uithaareerstehuweli
jk metGraafw1Lxzsx lF van Ilolland gesproten, plegtstatigbi
jgezet(1). ;i
jhadeenehalveeeuw ,
en achten twintigjaren daarvan in vereenigingmetwzxcBsLAvs, Braband en Lçmhurg bestuurd , welke onder haar alleenbewind van derampenherstelden ,welkè hen

nnder en door haren gemaal getrpfen hadden. Zt
jwasbemind doorhetvolk,geacht dnnr den adel, en men geluigt van haar, dat zl
jregten geregigheid pnkrfultbaar gehandhaafd, nonit iemand benadeeld, maar velervonrdeelhhartigd hee: (2).
(1)slvazts,Aer.Brab.Zïâ.XYl.p.208,209. Hzuyrs,ânnal.Arq:.T.I.Z/.XXXIV.
p. 372. 373. BrTKZA:.
, Tropâ.de Wrcà.T.1.Lin.lY.p.524,525. lwcsyxx chron.Dlc.
Brab. p. 126- 129. XoxsTRztu , ckron. V. 1. p. 16. Paris, 1595. Magn. Jârpp.Belg.
p.361,362. Dzwzz,Sùf. Gen.de la Ael
g.T.IV.p.145- 118.
.

(2)J.A tzyms, chron.Bel
g. Lib.XXXII.c. V.p.326. Xglzzavs,â%nal. F andr.fïâ.
XV.p.226. AsezTxl Ckron.Dxc.Brah.p.129.
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VAN
'

DEN bO0D VAN JOHANSA VAN BRABAND ,
TOT OP

DE YEREEM GING VAN BIJNA AL DE NEDERLINDES OXBER

FILIPS VAN BOURGONBIX.
x4*- x4aa.

14
06--Ilosswxnsxzssttxm Hetverliesvan Everstezn,Ganperne (GJ,pcrd:)en Ilage1433

Jrkel niet t0t nnderwerping bewegen (1). Te vergeefsbeProefde Hertog BElyocn van Gelreeen bestand tusschen de strjdende magten te bewerken ; s
lechts verwierf ht
j de slaking des Heeren wALhAvây vqn Brederode,
welke in veertienhonderd twee door de Arkelschen gevangen was genomen (2).
JAx nan Jrkel wilde halsstarrig den kri
jg tegen Eolland en Utrecât vnortzetten terwgl zl
jn zoon wlLLzx,welke hierin het onvermi
jdeli
jk verlies zt
jns erfgoedstegemoetzag,totvredeoverhelde (3). O0kdeingezetenendeslandsvanJrkel,
etezn konde zAx van

inznnderheid de vermpgende grondbezitters, wenschten vurig naar het einde vaneenen

oorlog,welkehunne oogsten wegroofdeen hunne goederen verwoestte (42. DeGraaf
.
van Rollaa ,Hertog w lLrzx VI,maakte zich deze stemming dergemoederentenutte.

(1jziehiervoor,b1.353. W i
jhebben tedierplaatse,bi
jwl
jzevanvoorverhaal,vanhetbestand
melding gemaakt%,hetwelk doorde aldaar aangehaalde schri
jversen anderentenonregtein1405
esteldwordt, Geli
jk zeerjuist is aangewezen doorwIJIIOFF,Gedenkm.vïfde Gedc#.r.Gelderl.
D.111.bl.6XI(1),CXII(1).
(4 suxrr,GeAsâ-.uitdeGe:câ.r.Geldevl.D.111.bl.CIX.
(3)pe Fzr
fcetAe:.Gest.Dom.deArfelin xzwHzzrs,ânalect.T.V.p.231.J.& tvl-nls;
ckron.Belg.*ï:.XXXlI.c.VIII.p.329.

(4)J.à ssfnp?f1r:4,Belg-,Zïâ::ïïII!c.YIIl.p.329.
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bnor middel van w-krRa
kvExvan Wreddrpd:,nu op zi
jn eerewoord onts
'lagen,vpedde1406-.
hi
J
- in Gorznehem de ontevredenheid,en bragtonderscheideneaanzienli
jkei:woners 1133
door r
i
jke geschenken en beloften in zi
jnebelangen (1). Hetkostte dezen welig
.

mqeite, den argeloozen en vredeminnenden w zxzLEx van #r;:Jte bèlezen, zich aan de

zi
jëedermisnoegtlen te scharen,welke zelfshem overreedden,zichverantwpnrdeli
jkte 1 K.
Grasm .
stellen voar hetgeen zi
jtegen den lastzjnsvaderszoudenondernemen (29. JAw van 1406
Jrket, die zich teArnltem bl
jzi
jnen zwager,HertogRElxoun,bevond,begafzich
hierop i
jlipgs naar Gorçnnltem ,dochvpnd depnorten voorzich gesloten en zi
jn gez&g op den burg nietlangererkend. Verbolgen wendde hi
j'zich nu naarLeerdam ,
doch :0k hier werd henade toegang geweigerd,waarop hi
jnaarGelreterujkeerde(39.
Vruchteloos zond Hertog aEIw0vo herhaalde malen lgevaardigden naar Gorinchem ,

om eene verzoening tusschen den Heervan Jrkelen zi
jneoproerige nnderdanen te
bewerken (1). W lttxx van Jrkelbeloofde veeleer Z)
J*NOR Gorinchemschen vrienden
plegtig en ondereede,dathi
jzonderllunne toeslemming en goedkeuringmetzi
jnen 30v.
vader of diens aanhang in geene onderhandeling zou treden (5). Boch hetzi
l. hk
J.u.
JBlneim.
ernstig nadenken zi
jn gedrag aflteurde, hetzj l1l
j nu eerstbemerkte, hoezeer hi
j
misleid werd door lieden ,welke voor goud het land aan Hertog w zLLEx 4erraden had-

denyhi
jbegafzich althanseerlang op uitnoodiging ki
jnsvaders,in stilte naar''Sirtogenhonch. Onder medewerking des Hertogs van Gelre werden bier de beide vAx
Aztxy:l.s metelkander verzoend en tevens middelen beraamd ,om hetweerspannig Go-

rineltem bi
j nacht te overvallen en deverradersaan leven en bezittingen le strafen.
Doch nu hielden de ontevredenen zoowel voor- den zoon als voor den vader deponrten

gesloten,sloegen zi
jnen aanvalaf,en boden den GraafvanIlolland deheerljkheidvan
Jrkel a&n (6). HetbelangdesHertogsvan Gelre,bj wien JonkerwlstEx toeTlugt
zocht, vorderde, dat hi
jzich van Gorzncltem verzekerde en op aanneme
li
jkevonrP
waarden een bestand tusschen de vAx AhKzx.s en Hertog w xlztEx bewerkte, eer deze
Vorstvan het aanbod der Gorinchemmersgebruik konde maken. Hi
j beschreefeenige

der naburige Ridders enKnapen nevensdesteden Nkjmegen,Tielen Bommelter
heirvaartmetbevel,nm dadeli
jkteGorznchem interjden9entradtevensmetRollanden
(1)1.xzxp,Bescltr.m.Gorçncltem ,bl.157.
(2)v.KEals,Cltarterb.m.Holl.D.lV,L1.34. Verg.aldaarb1.69-71.
(3)J.A tzvpls,chron.Belg.Lib.XXXII.c.Y1II.p.329.
(4)Zie de hertogeli
jke rekeninren bi
j Mzuclœ, Gedenkw. vïl de Jedcâ.w.Gelderl.D.111.
b1.6X (3).
(5)v.MlzRls,Charterh.r.Holl.D.lY.b1.35.iVerg.aldaar,bl.œ-71.
(6)J!z!urws?Lhron.'el
:.LïâtXXXlItc!V111.p.32% peTetm.:gu ?b1.329)330.
-
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1,
4y- Utreelttin onderhanzeling (1). Erwerdtusschen Hertag wlkrEx en den Bislchnp &an
1133
J/,:cltt aan de eene zi
jde, en wjsrzx van Jrkel metde steden Gorinnltem en
.

7 v. Leerdam aan de andere een wapenstilstand gesloten , welke 4an den twintigsten van
w in-

temn.W intermaanddeslnppendenjaarst0tdeeerstknmendePinksterduren znude. JAx van
1406 Jrketechterendie zl
jneraanhangers,welkemethem waren uitgeweken en nietbegeertlen teruj te keeren, waren uitdrukkeli
jk buitengesloten (2). DeGraafvan#:16

lahd echter wqs reeds vôôr het einde des bestands, in Gorzneltem en Leerdam a1s

B1
ra
4s0m.
7 Landsheer gehuldigd (3). Be kosten derinhuldiging waren uitden verkoopvan ljfrenten ten bedmgevan dùizendvi
jftig EngelscheNnbels,tenlastevanHaarlem ,Devt,
Lezden,Jmnterdam ,Gouda enRotterdam gevonden (é). HertogwxLrzxbevestigde
7 v. de vrjheden '
der beide steden en vermeerderde diemeteen aantalnieuwevoorregGrasm .
ten (5). Hj verhiefeenigenvan degenen,welkehem ingeroepen hadden,tntderidderljke waardigheid en beloonde de overigen metandere gunstbewjzen. ))Mracht.
u
wel voar deze Ridder:,''zeide hem de Heervan Jsperen,))watzj hunnen eigen
Heei gedaan hebben, kunnen zj ook te avond of morgen u daen.'' W zpux
glimlachte, vootzag Gorznnhem en Leerdam van bezetting en begaf zich vandaarnaar

den Sccg (6).
Hetwasgeenen twi
jfelontlerwoipen,datdezeschcndingdesbestandsdpprdenHertog van Gelre ten hoogsten euvelz0u opgenomen worden. Hertog w zLlax had der-

halve bj'zl
jn vertrek naarEolland,denGorinchemmersen Leerdammersschadeloos5 W. stelling beloofd voar de nadeelen,welkezj van deGelderschen in goederen,lanzen
Zmoame
r-Ofyeuten mogten li
jden (7). De regering en gemeente van Gorznnhem vaardigde knrt
and.
2 v. daarop te harerverdediging,, eenen openbaren klaagbriefuit aan alle Vorsten, Heeren ,
Zomer-steden

maand.
en goede lieden.
, ilz welken zj hetwangedrag van JonkerwzsLzx openlegdtn (8). Ondertusschen was eene aanzienli
jkevergadering4erRidderschap en*teden
cv%

f
(1)ZiedeouderekeningenaangehaaldbiisxaoFF,Gedenkm.nitde <edc#.r.Gelderl.D.III.bl.Eïl.
(2)v.MlxRls,Ckarterb.m.Roll.D.1V.b1.40.
'
(3):.xxzRls,ckarterb.r.Roll.D.IV.b1.50-54. De Fïfl etAez.Gest.Dom.deArkel.
P.232. De rekening van pnxupsvan des Dorp,bj sIJaea,Gedenkm.vïldo Gwcâ...çe&
derl.D.111.bl.6XII(2).
(4)W AGUUR,D.II1,bl.376,377.
(5)v.xlnls,Ckarterb.r.Koll.D.111.bl.55M 0.

(6)J.Auvms,ckron.Bel
g.Zïâ.XXXII.c.Vl11.p.329. berekeningenvanpmtp:nan As
bnrp NjwAqxxzik,D.?
111, bl. 377. slzuer:, Gedentm.gdt de Gegâ. m. Gelderl.9,111.
b1.CXII(2).
(7)v.Mlxxls,Chatterb.m.S/11.D.lV.bl.60.
(8)v.:I.
xx)s.jckarterb.mJn #:11.D.lV.bl.69.
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van Gelre doprHertog azlxorp in Jrnltem bjeqngerpepen. di: welligt strekte11
40
ù)1fm over x
eenen kri
jg tegen Eolland t: rARdplegeu (1). Het kljkt, dat men in
K ollmnd eenen vi
jandeli
jken aanslag tegen âm&terdam' of de omstreken vreesde;
doch zna ditplo ooitbestaan heeft,schjnthetnietten uitvoergvhzA,
gtte zjn (2),
Xaar w ztrxx van â.rkel, ondersteund dnnr eene bende Gelderscben ,verzG e Gorin- 13 v.
.

Herfst-

eâem bi
j eenen dnnkeren nacht;debezetting week in p:n bgrg,vnorwpl.
kqnhi
jhçtmaand.
'eleg sloeg (3).
b
1407
Hertng wzLxœx beschreef dadeljk heirvaart deor geheel
.Ilolland en optbpod op D v.

.

stnieuw hulp uithet Stzcltt, taen hem dnor Hertog amwoco vAn Gelre d: ootleg werdHe
mararn
d.
aangezegd. De Gelderschen ontnamen terstnnd den Hollanders eene m enigte kri
jgs-qn
mondbehneften, en ondtrhielden van uitZalt-Bommel,over Furen en Dalem ,a1.

waar zj een blokhuisopgeslagqn of.
de kape) versterkthadden, gemeenschap m:t
Gor4nnhmm. B-IL:zx Tan Wr;4lha1bj hetnaderen derHoll
,andsçhpen Stichtsche
benden.,welke op den regteroeverder Linge,waartpen hetSlpt van J rkelstond,

zich nedersloegen, in diestad dew(k genomen, waarhi
jdoprdeGelderschqn van
het noodige voarzien werd. Om hieraan een einze te m akqn , trok Hvrteg w zsrzx
'

W Spl
jk overdeZv'
pg,
:naarDalem op, en bnnd xxlxovotegen den volgenden dag
tlen slag aan. goch de Gelderschen slepen bj nachthenen,en lietqn h:m hetslot
vau Jrkel en de omliggende sterkten ongehinderd van volk en voorraad voûrzien.

lli
jzelfkeerde methetoverige deslegersnaarIlolland terug (é).
Inmiddels werden tusschen de bezetting van hel slnt ea die van de stad, waar de
Gelderschen aan de Llnge eenversterktblokhui
shadden,dexl
jandell
jkhedenToortgezet,
zonder dat men echter wederzjds.
eenig aanmerkelt
jk vaordeel behaalde. Hertng jyv.

wxLLxx riep np nieuw zi
jne leenmannen te wapen (5y
%. Hevker werd nu buiten Wdnhet A
maani
rkelsche grondgebied de krjg tusschen de Hellandersen Gelderschen achtervolgl. Terwi
jlde eersten den Tçe.
ler- en Bommelermaard aiiepen, bestonktende
laatsten het stadje W oudrzchem en drengen roovende en brandende tet Flkimen
(1)NIJEOI'F,Gedenkm.xïfde Gedc#.m.Gelderl.D.111.bl.CXII,CXlII.
(2)Derekeningen van a.v.0.poap,bi
jszzuoa ,Gedenkm.1* deGedc#.m.Gelderl.D.IIL
bl.6XI1I(2).
(3)J.àtums,C'
/lr:s.Belg.Zï:.XXKII.c.VIII.p.329. lhnw,p.26&
(4)J.zzxvms,f/lrol.Bel
g.Zïâ.XXXII.c.VIII.p.330. DeFïfc etAei.Gent.X:-.de
drkel.p. 232, 233. Ckron. Tïel.p.443,444. Chron. de #:1/.in XATTHAXIAnalent.T. V.

p.587. HEDl,p.268. De mer-. z= x, bl. 332, 333. v.Mlvltls, Cltarterb.m.Roll.9.lVb1. 79. NIJnorF,Gedenkw.gtitde Jedc/l.m. Gelderl.D.111, bl.CXIII,CXIV.

(5)v.MlEnls)Chat-terb.r.Roll.D.1Y.bl.84.
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1406- en Engelen door (1). noch hierwerden zl
j doer,Ax nan Kranenhurg, slotvoogà
1433
# h n onzacht o
van eue ,
p hetljfgevallen enmetveelverliesopde vlugtgejaagd.Tot
een bewl
jshoezeer deschrik zich van den tienmaalsterkeren vi
jand had meestergemaakt, wordt onder anderen verhaald , datzeven vlugtendeGelderschen in hetdorp Redlkhuizen ,te voren donr hun volk in brand esloken ,in een varltenskot eeneschuilplaats zochten. Bt
j het vallen van den avond stiet de zeug met haar snuitaan de
deur om er in te komen. De Gelderschen meenende, dat het de vervolgende vi
janden

warcn,riepen angstig en luide: )W i
J-geven 0ns over,M'i
jgeven onsover,slaatons
nietdood,.maar.neemtonsgevangen!'' De landlieden schoten dadeli
jk t0e op dit
gerucht en loldeden aan het verlangen der zes-en helden. Herlog AVILLEX in den
Tzeleînmaard meester gebleven , stichtte te Dalem ,tegenoverLoeveeteln ,eenesterk-te

1408 ofverschansing tegen de Geltlerschen,welke Rolland aan die zjdebcveiligde en
tlen tnevner naar Gorinchem afsneed (2). 9it stemde Hertog Rlzyorp tot vrede.
Immers acht dagen na hetbi
jeenrocpen eenervergadering van de Ridderschap en
steden des lands te N.
jmegen, zond hi
i
j vier zi
jner Raden naar Utreeltt, em
26v.tloar tusschenkcmst van JAx van #:t)-eren, Bisschop van Luik , die zich aldaar

Lente
d-bevond

maan .

, een wapenstilstand te bewerken. Hertog AVILLEM en tje stad Utreeât

belooftlen insgeljlts, zich aan de uitspraak van dien Kerkvoogd te onderwerpen,
nu kwamen na eene maand oaderhandelens, Hertog RElxovo met de beidm
w ILLEM met (le Heeren van Fzanen en
29 v. Heeren van Jrket aan de eene, cn Herlog
6rasm. Van

Keukelom aan de andere zi
jde wegens eene wapenschorsing overeen, welke

t0t den tweeden van Sprokkelmaand eerstkomende z0u duren. In dien tusschen-

tjd mogten noch vi
jandell
jkheden gepleegd, noch nieuwe blokhuizen binnen het
land van Jrkelofte Dalem opgeworpen worden; den wederzjdschen ingezetenen
werden onbelemmerdehandelen vri
jverkeer verzekerd ; slechtsHollandsche ontlerzaten
en die aanhangers van hetHol
landsch bewind,welkebi
jdeverrassingvan Gorznchem
door w xyaxazx van A rkel uit die stad eweken waren , m ogten , evenmin als de ingezetenen van Leerdam , binnen het land van Arkel of te Gorinchem komen ; doch
wederkeerig werd ook aan zAx en AVILLEM van a/ridl nevens dengenen , welke vroe-

er Of later om hunnentwil uitgeweken waren, hetverbli
jf in Ilblland ontzegd;
daarentegen mogten zt
j, die zich onderalle veranderingen alsstilleburgersgedragen
hadden , even als de Geldersche ingezetenen , in Ilolland vertoeven , doch niet in
Leerdam ,Seltoonremoerd en Ileukelom ) Geldersche enderzaten en ingezetenen van
Gorçneltem zouden het dnor de Hollanders bezette slotvan Jrkel, en de Hollanders

(1)NIzH0FF,Gedenkm.lïfde Gedc/l.v,.Gelderl.D.111.b1.6XV.
(2) J.A szyms, Ckron. Bel
g. 1ï>! XXXII. c. VIII. p.330.
134,,331.

rerm . :zxz, b1.
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aogen 1406-moge
het Geldersche blokhuis aan de Linge, niet dan op amen bepaalden afstand t
1433
13 v.

naderen (1).

reedsvôôrden Yerstreken ti
jd mettweeen eenehalve maand, enma
L0aqnd.
w3'
Oortst0tden eersten van Bloeimaandverlengd (2). De omstandigheden hadden na- 140:
meli
jk zA> van #:f
J-:r:s verhinzerd de zaak, aan zi
jne uitspraak onderworpen ,
Dit bestand werd

naauwkeurig te onderzpeken , en tevensHertpg w xxaxzxx gedrongen , hcm met de wa-

Penen tegen deLuikenaarsteondersteunen. JA> van Wef
.jdrdzèin dertienhontlerd negentig, toen naauwelt
jks zestien jaren oud,t0t Bisschpp van Lttik verheven, hatl
uit afkeervonrden geesteli
jken stand, gedraald de ordening aan te nemen. schoon
hj zich metecdedaartoeverbpntlenhad.Hetmisnoegendertuikenaarshiernverwaseindell
jk openbaretegenstandgeworden,en daarzi
jhetKapitteltothetverkiezenvaneenen
nieuwen Kerkvnogd niet konden bewegen, hadden zi
j besloten den Bislchop van
hetwereldli
jk bestuurte ontzetten, heteenigewaarom hi
j van zi
jnewaardigheid niet
wilde afzien, en xlExoalK van Permy& bi
jvoorraad t0t voogd aangesteld, even'a1s
of het bisdom opcn geweest ware. JAx van W dt/-:rel was hierop naar M aa&trzeht

geweken,doch in veertienhonderd vierin zi
jne zetelplaatsteruggekeerd,nadatdoor
hetKapittel een verdrag wasbewerkt, waarbi
j hetbestuurdes bisdnms aan zestien
mannen , de helft ter lteuze van zAx van Wdf
g-ez-en en de Mrederhelft ter verkiezing

van de Luiksche burgers,wastoevertrouwd (3). Geli
jk teverwachten was,onlstondœ
weldra op nieuw beraeringen, en Bisschop zAx werd genonzzaakt in veertienhonderd

:eswedernm naarlMaaatrzeht te vlugten, het geesteli
jk geregt (eurg-am) en het
bisschoppeli
jk zegel met zicll nemende. In weerwil des Kapittels, verkozen nu de
tuikenaarsn'ax, den achttienjarigen zoan van usxoalx van 'dr'',
y', totBisschop,
velke nieuwe Kanoniken aanstelde in de plaatsvan hen,diementerstad uitgejaagd

hatl.Om hem in hetbewind tehandhaven, sloeg zt
qn vaderhetbelegvoorStsTruç
jen,
doch mcest hetopbrelten;voarBo'
uillon,dathem in handen viel;en eindell
jk voor
M aastrg-eht, waar zAx van 'ef-7':rdzl zich bevond , maar hetwellt door de buiten-

gewoon felle A'orstnietkon voortgezetwortlen (4).
(1)v.MIERls,Chavterb.r.Iloll.D.1V.bl.95-97. Verg.NIJHOFF,Gedenkm.>ï/de &e4:J.
t!.Gelderl.D.111.bl.CXV,6XYl.

(2)NIzH0:F,Gedenkw.vïlde Jedc/l.r.Geldert.D.111.Oork.No.293,294, bl.285-%7.
v.MlzRls,Câarterb.r.H oll.D.IV.b1.116.

(3)J.z.tvvnls, chron.Bel
g.Lib.XXXII.c.111.p.325.Magn &J:'op.Belg.p.363-366,
alwaareen uitvoerig verslagvan deze bewegingen wordtgegeven. MpxsTnEtz:,Vo1.1,ch.31.E27.

(4)J.A tEvols,Cltron.Belg.Lib.XXXII.c.VI.p.327. Magn.Chron.Belg.p.366,367.
AloxsTgztu ,Vol.1.ch.31.f:27. DEIpllyzsl:,Ilist.d.Ducs.deSpslrg.T.lI.p.217'(1).
Jl BEE:, 2 STUK.

55

Il2

A LG EX EE S E G ESCH IE BE S IS

1406-- W einig weken na het sluiten van den wapenstilstand tusschen Holland en Gelre,
1433

hervatte de Heervan Tdroy'dit beleg, en J.
&x van Bekieren drong nu bj zi
jnen
broeder,den Qraafvan Ilolland, ernstig om hulp aan. Hertog wzLLzx verbond zich

deswege metzi
jnen schnonbroeder,Hertog zAx van S/vrgpzldïl, en versterkte zi
jne
kri
jgsmagt met een groot aantal loontrekkende buitenlandsche Edelen en knechten.
Bj hen voegde zichdeGraafvan'Namen meteenige benden,en Koning UENBRIKIY
vanEngeland zond eenen onderstand van zestig mannen van wapenen en vi
jfhonderd
boogschutters. Dit vereenigd leger viel in den Zomervan hetjaar veertienhonderd
acht in het Luiksche, waardoor het beleg van M aaetrzclit, na zestien nf negentien
weken opgebrpken werd. De Luikenaars trokken nu met een heir dat ten minste op
veertig duizentlman begrootwordt,de bondgenooten te gemoet, doch werden op de

drie en twintigsten van Herfstmaan; in een allerbloedigstgevechtteIlaahaln nabi
j
Tongeren,ten eenenmale geslagen. Onder de duizenden, welke aan hunne zî
jde
sneuvelden , wertlen o0k de nieuwverltozen Bisschop en HZNIIRIK van ' :rzpyy ,de
Opperbevelhebbcr ,met n0g een anderen zoon geteld. Deze slag was beslissend. De

vederspannige steden onderwierpen zich en werden gestrengcll
jk gestraft, ofschcon de
Bisschop den smeekenden inwoners genade beloofd had.De nieuw verkoren Kanoniken
en vele andcren , zoo vrouwen a1s mannen , werzen in de Jfcc.
v verdronken ; anderen

gevierendeeld; anderen onthoofd. Toen ontving de Bisschop van LuLk den bi
jnaam
van JAx zonderg-cd:, dien hi
jsedertbehnuden heeft. De muren van Dznant,
Ihty en eenige andere steden werden emvergeworpen , en al de gunstbrieven en voprregten der Luikenaars vervallen verklaard en den Hertogen zAw Tan W/l
xrgppdïl en
w lLlzzx van Ilolland , op wier naam bet vnnnis was uitgesprolten , in handen ge-

steld (1).
Terwi
jldelaatsteverlengingvan hetbestandtusschenGelreenKolland n0gduurde,
haddenHeerJAxvanJrkelenzl
jnzopnwlLlmxhetbeheerhunnerheerljkheidenderstad
Gorznehem aan Hertog Rzlxovo overgedragen. Rzlworn daarcntegen verzekerde aan
hen ,hunnegevangenen,hunnehaveen goederen ,een veilig geleide,beloofdedcschulden
tloor den Heer van Jrkel op de inkomsten uit Gorineltem gevestigd, overtenemen ,

22v.in mindering vanhetgeen hi
jhem , volgensnadere bepaling, 3'oor de overgifte van
bi
jverzoening metEolland,

Gr
1a4s0m.
9 stad en land betalen z0u,en nam tevensop zich,om

vnor de bevordering hunner belangen en die hunnervrienden te zullen zorgen. Reefls
den volgenden dag stelde zich ztzl,orp in het bezit van Gorzneltem en maakte toebe-

(1)J. w tzvnls, Ckron.Belg. Lib. XIXlI.c. X. p. 332, 333. Magn. l/lr/n. Belg.
p. 367- 369. XowAqEtET, Yol. 1.c. 47. p. 72-81. MllzERrs, ânnal. Flandr. Zï:.XV.
p.230- 232. YKtozylAR, Chvon.m.Rolt.bl.133. Het Goudncâ A'
rpzl.bl.117. DE:lazsTn?
Rht.d.D'
llc: deJ9pv'*
g.T.II.p.220-232.
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reidselen tot het hervatten van den krl
jg tegen Hertog w xf-rxxy welke in HrBREcHT,11
44
03
63
Heervan Kullenhurg,een leenman van Gelre,eenennietonbelangrjken bondgenoot
gewonnen had, die aan hem zt
jne heerli
jkheid '
metstad en slothad opgedragen (1).
Het kwam echter spoedig weder tot eene wapenschorsing , en weinig weken later

26 v.

wertl door tusschenkomst van zAw van .
':fjerex, te Utrecltteen verdrag tusschenBloeim.
de stri
jdvoerende Vorsten tot stand gebragt. Hierbi
j verzekerden de Hertogen axz- z
140v.
9
wovp en w zxzszx elltander voor zich , hunne bondgenooten en hunne onderzaten ,Zomer-

maand.

.

veiligheiden vri
jverkeertotPasch.en van hetjaarveertienhonderd twaalf
.9Hollandsche
onderzaten echter, en die van Leerdam , Schoonremoerd en Reukelom mogten binnen
Gorzncltem , noch Geldersche onderzaten te Leerdam , te He.
ukelom ,, of op h- etslot
te Gorznchem zich vertoonen ; tlegenen die om hunnen handel met Ilollaa uitgeweken waren , bleven uit Gelre gebannen ,en den vrienden van hethuis van J rkel,

welke Gorznehem ontruimden,werd hetverblt
jfin Ilollandontzegd;maardepoorters,
tlie zich steeds vreedzaam gedragen hadden , konden ongehinderd van Gornnchem opwaarts langs de Zz'
xg: met Gelre gemeenschap houden. De inkomsten des lands van
Jrkel en des schependoms van Gorinehem , ook de goederen der uitgewekenen naar

beide zt
jden, werden zAx van W:ï
-7'drdx in handen gesteld. Blokhuizen en vesten ,
buitensteden en sloten in de landen van J rkel en D alem opgerigt, zouden nedergeworpen en geene nieuwe gebouwd worden. De Heer van Kuzlenhurg zou om het
ontzeggen van den Hertog van Gelre niet gemoeid worden. De beide vAx AaKErs

waren van deze bevrediging uitdrukkeli
jk buitengesloten,doch stelde zich Hertog sEIxovp verantwoordeli
jk voor hetgeen zi
j tegen Holland of zi
jne bondgenooten nadeeligs
mogten ondernemen. Opkomende verschillen zoutlen aan de beslissing van zA> van
/'erczl worden onderworpen. Voortswerden bcpalingen vastgesteld ,ingevalinbreuk
#cz
r
-

op dezen vrede gemaaktwierd. Van azlxovoszi
jdewaarborgden AooL,, Hertog van
den Berg ,en :REDERIK ,Graaf van Meur.,nevensde stedenNê
.jmegen,A/drzzz/zld,
Zutphen en Jrnltem ) van Hertog w xxz
rExszi
jde,zA> ran #df
g'eren en zwxos,Heer
van Gcc>5::à, metde steden Ilaarlem , Deyt, A ïdddîl?zrg en Z4erzkzee,'onder
medebezegeling , hetnakomen van hetbestand (2). Den zel
fden dag '
steldezAx ran
t
1
e
s
l
a
nds
va
n
J
rkel
i
n
ha
nde
n
v
an
REx
yovb
,
om daarmede
Beç
jeren deinkomsten
.

*

naar goeddunken te handelen ; en de goederen en renten dergenen , welke ,
om de
vAw Aaltzx,s uitgeweken waren , onder het beheer van Axzwn PIVK , den rentmeester

vanGelre,ten einde aan elk van hen in hetbt
jzonderdaarvanuitte keeren,wathem
toekwam (3). Een weinig later deden de Bisschop van M'
uneter, de Hertng van
(1)v.Mluls,Charterb. m.Roll.D.lV.bl.122.
(2)Nzzuoa , Gedenkm. xïl de Gedci. m. Gelderl.D.111.bl.6XVlII.Oork. No.303.
b1.297- 304.

(3)Nzzlcr:;Gedenkm.lïfh Gcdc/l.r.Gelderl.D.111.Oork No.304,b1.30J-'307.
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j- ','H v
,
Berg en de Graafvan M eura de hun opgedragen uitspraak overde schadelnos-

.

?
,:
à
':.
le lling, welke Rzlxonn aan de vAx AltKzl.s verpligt was wegens den afstand van
6 v..Gorznehem en hetland van Jrkel te zi
jnen behneve den twee en twintigsten <an
Oo
g
:
t
'
G
r
a
s
ma
a
n
d
d
e
z
e
s
j
a
a
r
s
g
e
d
a
a
n.
De
He
r
t
o
g
van Gelrezou aan den Heer van Jrkel
maahd
1*9 fn zi
jnen zoon deheerli
jkheid van Oj'
)'en metalhettoebehoorende erfelijk, en hun
vxrtsz0oveelaan anderebezittingen.in Gelre afstaan, dat allcste zameneen jaarlj'ksch inkomen van vi
jfduizend vl
jfhonderd Rt
lnsche guldens opleverde. Indien de
vAl ARKELShierin geen genoegen namen, moesten zi
jbinnen den ti
jd vanveertien
mchten destazGorzncltem en hetland vandrkelwedervandenHertogovernemen(1).
.

gaar dit laatste niet geschiedde, werd azlxocn te Gorznehem als erfheer inge-

o25v. huldigd, onder Toorwaarde, dal l1ljdiestad nooitvanGelrevervreemden of scheiden
ogst.
.
maand.gôu, ten ware hi
l haar aan Heer JAx en zi
gnen zonn terug mogt geven. Hi
j
hevestigde en vermeerderde tevens hare oude vri
jheden en voorregten (2). zoo
was dan het magtig aloud geslacht der vAw AaxEx,s, dat kortte voren in Rolland
alvermogend geweest was, door overmoed gevallen , en tloor eenen even belangzuch.

tigen bloedverwantals verraderli
jken beschermervan zjn erfgoetlberonfd. HeerzAx
hield zich meestalop in zi
jne heerli
jkheid Pzrlepontin hethertogdom Bar, en zjn
znnn wILLZM,naarhetschi
jnt, aan hethofdcsHertogen van Gelre(3).
Hertog w lLlzx nam in deze beschikkingen genoegen ; het verdrag van den vier en

twintigsten van Zomermaand bleefin waarde,en hi
jzelfin hetbezitvan hetslotte
Govlncltem. Er wasmiddelerwi
jl tusschen hem en AlToxls, Hertog van Brahand,
ee: geschilontstaan. Hi
j wasn0g belast met de huweli
jksgavederoverledene Hertogz-weduwe zouAwwA, weleer gemalin van Graaf w ILLEM IY van Ilolland. W IL-

ky> V had in dertienhonderd een en vi
jftig, en Hertog ALBRECET drie en veertig
jaren later, die schuld openlt
jk erkend, welke toen,volgensschuldbekentenisvan
dqzen laatsten , aan achterstallen nog negcnduizend vieren tachtig oude keizersschilden

met den arend bedroeg (1). AwToxzz drong nu sterk op debetaling aan, welke
wxwLzx uit geldgebrek steeds trachttete ontwi
jken. Xen vreesdeeene vredebreuk,
4#en .
llertog JA> van Bourgondiè-tusschen beide trad en eene overeenkomstbewerkte,

waarbi
j AwTowlE met zeventigduizend oudeschiltlen in eensafte betalen,genoegen

x

:am en tevens beloofde , Hertog w zLxzzx tegen den Hertog van Gelre en de Heeren

(1)v.xlEl
tls)Cltatterb.r.Iloll.D.lV.b1.124-126.
(2)v.MlERls, Cltarterb. r. Holl.D. lV.b1.126- 129. .
k.KExp,Bescltr.e.Gorincltept.
bl.172 174.

(3)Nlzuovr,Gedenkm.lïfde Gedcâ.t;.Gelderl.D.Ill,b1.GXIX.
@)W AGzhlàx?9.111!.bl?384,385.
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van Jrkelteondersteunen (1). Hetwaswelligtom deze gelden bt
jeen tebrengen,14
10
46
33
datde stedelingen en plattelandbewonersvan Ilolland,wanneerzj boven dehonderd
kroonen gegoed waren,den honderdsten penning hunnergoederen,in tweeti
jdperken
moesten opbrengen,waartoeelk bj eedet0topgave van zi
jnebezittingen aan de geregten verpligtwas(2).
Het bestand tusschen E olland en

Gelre bleef niet ongeschonden , en het

schjnt, dat de Gelderschen zich voornameli
jk daaraan schuldig maakten.Hetbli
jkt
o0k,datde beide vAx ARKELSin lletSticht geweldenarl
jen pleegden,naarmen vermoedt, om zich op den Bisschop te wreken aan pien zi
j,vooreen grnotgedeelte,
h
etverlies van E r:rz'l:ïzl, Gaeparneen Ilageetezn verschuldigd waren (3). ZekerB6
lnev
.
i
im.
s, dat >'
REBBRIK van Wflzliezl/ldfzzlin dien ti
jd overhen en hunne medepligtigen 1410
wegens hetverwoesten van zjn kerkelt
jk gebied,den ban uitsprak (1). Hertog hzIlovo zelf werd op eene zamenkomst van wederzi
jdsche afgevaardigllen te Utreeht
verpligt,eene aanzienli
jke som gelds, wegensvredebreuk doorzi
jne onderdanen ge.
r
5 v.
pleegd, te vpldoen. Eenige maanden latermoesthi
j,op inmaning desGraven van Lo
uwH olland en in overcenstemming met het gesloten verdrag , Tier goede mannen met maand
1411
zestien paarden naarIleuedenin gi
jzeling zenden,welke daarruim drie maanden op

zi
jne kosten vertoefden. Kortte voren hadhi
j overHertog SVILLEMgeklaagd en hem
gemaand,om zelfnaarZalt-Bommelin gjzeling tekomen.Hetkanzt
jn,tlathetopAverpen van een blokhuis aan de Lek door de Gelderschen , en de pogingen tler
Hollanders om dit te beletten,t0t deze wederkeerige klagten aanleiding gegeven hebben. Sedert werden bestendig z00 te Jrnltem en te Utreeh,t, als te 'œIlage en te

Queanoz in Ilenegoumen,waarzich Hertog wltrEx bevond,t0tvereFening dergerezen geschillen,dagvaarten en zamenlkomsten gehouden (5). Ondertusschen trachtte 14v
.

de Graaf van Ilolland zich door bondgenooten te sterken , en droegdebewaring van hetGrasm.

slot te Gorznehem aan den dapperen zAx '
van Drongelen op (6). DeGraafvan
Xleef,in onmin metRElwovo,werd zi
jn bondgenooten verpligtte zich,naheteinde
des bestands ten kri
jg tegen Gelregereed tezi
jn;wxLLzx z0u hem Ti
jftig welgewapende ruiters toezenden ; de voordeelen uit veroverde sloten , rizderhofsteden en ge-

(1)DxvzErs,Rer.Brab.Lib.XVII.p.214. l'Iznlzrs: ânnal.#rc:.T.1.p.377,378.
(2)Vzwwu,opwAuwuR,St.III,bl.,
80.
(3)PowTzwts,Sv'
4f.Jelr.Lib.VlII.p.380,381.
(1)PosTzal;s,Ilht.Gelr.Lib.VllI)p.381.
(5)NIJHerF,Gedenkm.vïfde Gedcâ.m.Gelderl.D.111.b1.EXX,
VI.
(6)v,xlzqls,cltavterb.r.Spl( D.IV.b1..163,169,'202;,213.
w
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14*- vaàgènen voortvloeijende, zouden bi
jminneli
jke schiltking geli
jkeli
jk door beide ge1433 nnten, dpch de stad Gorznchem , wanneer ziJ.hun in hanjen vjej, ajjeen aan den

Wi
20jnv.#Graaf van Eolland gelaten worden (1). TevensgeluktehetHertog wxxzLEx,de statl
maandJmersfoort, z0o belangri
jk voor de twee stri
jdvoerende magten,doorgunsten en
1411 voorregten vonr zick te wînnen en te bewegen hare poarlen vpor hem open te
,

houden, waardoor hi
j in :taat gesteld werd Gelre van dien kantte bestoken (2).
Hertog Rxlxorn kwam metHeer zAx en Jonker w llzlz
xx van Jrkel,thansopperbevel-

teri
j, overeen, datzi
jvan zi
jnentwegeen tezi
jnen behoeve uitde
15v. hnbber zjner rui
Lente- statl Gorznehem tlen Graaf van Ilolland zouden benorlogen , en beloofde ontlerandere
maand

1412 Toorwaarden,buitenhunnen raad geen vredemetIlolland tesluiten (3).
Dadeljk na den aooop van het bestand werddekri
jg herval. Eenigen meenen,
dat REIx0vn hiertoe door den llertog van Orleane werd aangespoord, wiens nichl,
x wslz n'u -ucovhm, bj

t0t gemalin had en dusevenzeerop dezi
jdederOrleansche
parti
j in Frankrl
jk was, alswzLrEx opdievan Bourgondzé,uithoofdezi
jnerechtverbindtenis, geacht werd te zi
jn (1). Doch de vi
jantleli
jkheden werden, naarhet
schl
jnt,niet aan den kantdes Herlogen van Gelre, maaraan dien desGraven van
Holland geopend,welke zich daarloe, bi
jwi
jzevan bede ofleening van de H0llapt
lsche steden. hetbanoodigde geld verschafte (5). Onmiddelli
jk bi
j het einde
der wapenschorsing, was aan de steden W estkappel, Flonzngen en Zzerikzee
G12v. verlof gegeven , op de Gelderschen ter zee te kapen en den buit, tegen uitkeerasm .

ring van een derde aan den Landsheer, voorzich tebehouden (6). Tevenswaren
eenige schepen uitgerust, welke langs de Zuzderze' kruisten en bovenalden handel

van E îsl
zrg en Ilarderwn
j'k aanmerkeli
jk stremden. D00rhetverdrag metdestad
Jmer&foort, in welke Hertog wzxzxœx eeneaanzienli
jke kri
jgsmagtonderhield, was
hem aan diezl
jdeden toegangtotdeFelumegeopend,welkedan o0k doordeHollan(lershev'
igbesteokten doorplunderen enbranden deerli
jk gèteistèrd werd.Om hieraan
perkentestellen,werdwxLxzsxvanlrkdfdoorllertogRzxwovometeenesterkekrt
jgsbende
in hetslotteHoe
f aken ofIloevelaken op de grenzen derFelume,eenuurgaansvan

(1)v.Mxvals,cltarterb.0.Holl.D.lV.bl.183,184.
(2)Nuuorp,Jagesâ-.nitde Gescâ.r.Gelderl.D.111.bl.CKXVIII.
(3)KExp, Aedc/lr.r.Gorinohem , bl.177- 179;overgenomen doorvzxxlzRls, Chavtetb.v.
Roll.D.lY bl.195.

(4)BlsniRolzl
t,D.IV.b1.38.
(5)AVAGEXURyD.111.bl.387.
(6)v.Mluls,Chqrterb.r.Kollt.D.I7.bl.198.
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Jmerefoort,gezonden , en niet ver van daar eene tweede sterkte opgeworpen j opdat1:0:beide vesten elkander wederkeerig mogten beschermen. Xaar de Heeren van Kuçlen- 1433
burg , van F ïczlezzen Ahwovo van Z:f
g':silzrg , door Amersfnartsche burgers onder-

gteund,verdrevendebezetting,staken Ilbe
/ aken,daarnaNz
jkerkin brandenkeerden
mttaanzienli
jken buitnaarJmerefoortterug (1). Hertog szxxorb vernielde daarentegen teMaurzk een slot.desHeeren van Kuilenhurg (2). Ongetwi
jfeld werden wederzi
jdsmeergeweldenarl
jengepleegd dan men vindtopgeteekend;doch delandenvan
Kuçlenhurg cnfg-anen schjnen hetmeestgeleden tehebben (39. W elligtwaren het
inzonderheid deze tweeHeeren, welkebj de stri
jdendeHertogen op heteindigen van
eenen O0r10g aandrongen ,diezonderdatiemandeenig voprdeelbehaalde,delandzaten uitplunderde, de welvaart der steden vernietigde en de schatkist der Vorsten uitputte.

Xaar Hertpg wzxzrlx wilde volstrekthetbezitderheerli
jkheid Jrkelen de stadGogïweAez?svoorzich verzekeren,waartoeaxlxorn noode besluiten konde (1). Eindeli
jk
werd door tusschenkomst der Bisschoppen van Luik en Utreeât, op het slot D uur-

z'fz: W W iik een vredesverdrag getrofen. Gorznnltem en hetLand =@'$Jrkel
werden daarbi
jaan Hertog wlLxzvx,tegen eeneschadelnnsstelling van honderdduizend
Fransche ltroonen aan Hertng azlwovp, toegewezen. Rslxorp zpu afsland doen vande
stad Gorzneltem met haar regtsgebied ten behoeve van w ztLEx van z rà:l,die haar

echter onmiddelli
jk weder aan Hertog wlLl-zx moestafstaan;hetgeen dan opk dien
zelfden dag metdegebruikeli
jlte plegtigheden geschiedde. De Gorinchemmerszouden
wegens het vroeger gebeurde niet gemoeid, de uitgewekenen onder zekere voprwaar-

den, cene ongehinderde terugltomstverzekerd,en dewederzl
jdschegevangenen ontslagen worden. DeHeervan Kuile
nhurg en Ahwovn van Leùknherg waren in den
zoen begrepen; w lstzx van âridl z0u zich met'de stad Utrecht verzoenen. Nevens eenige andere punten van minder belang ,kwam men overeen , dat d6Zïzlg:,

diewaarschi
jnlt
jk doordeHollanders elderswasheengeleid,voortaan wederdoorGorfsc/l:pz z0u stroomcn (5). Den zelfden dag sloten Gelreen Ilolland tevenseen 26v.
verbond van onderlinge hulp en bescherming tegen elken vi
jandeli
jlten aanrander,Ho
oim
j4jz
slechts de Koning van E ngeland , (Ie Hertog van Orleane en tle stad Utrecht uitge-

(1)J.AtEyoxs,Chron.Bel
g.Zïâ.XXXII.c.XV.p.339.
(2)Chron. Tiel.p. 450. ZVDERI n: cvtzwgrxGs) Orig. Jxlepivrg. in xzTTnzElAnakct.
T.111.p.623.

(3)Zrloxhl n:crtzwBrRcn,Orig.clles:.p.625.
(4)Dewer-.:ZKA,bI.340.
(5)v.MIzAls. Cltarterb.m.Roll.D.lY,bl.206-208.
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1406--znnderd. Ditverdrag werd even als het vorige, door de beide Hertogen op de nver-

1
jfselen der Heiligen bezworen, en doorhun zegelbekrachtigd (1). Hertog wlt:4
43v3.bli

010(1
s2
tms,x als Heerindestad Govznekem gehuldigd,bevestigde en vermeerderde hare
Toorregten en vri
jheden (2). Sedert zi
jn stad en land van lrkelmetIlolland vereenigd gebleven (3). Hetaloudeslot Jrkelwerd totden grond t0egeslecht, en in

Gorznehem zelf, aan de M erwe eene sterkte opgewnrpen , om de stad in bedwang

tehouden (1).
Al deze Onderhandelingen waren buiten Heer zkw Tan W rielomgegaan ,die zich

thans in Braband ophield (5). Verontwaardigdoverdelafhartigheid zjnszoons,en
metWrok in hcthartoverde trouwloosheid zi
jnszwagers,bleefhl
j in vi
jandigehouding'tegenoverGelreen Kolland. Hetschjntechter,dathi
j zich spoedig met Jonker w ILIZEM verzoend en deze tot* zamenspanning met hem tegen tlebeide Yorsten
overreed heeft. Althans de Hertogen ltzlworo en SVILLEM verbonden zich op nieu3v
9 v.tegen hem ; en op aanzoek van dezen laatste, zegde Rzlxouo aan w zr-tEx van
oogstm ârket het vrl
jgeleide op, verklaarde hem van het slotteOl
j-envervallen enstelde
1413

hem , wegens gepleegd onregt en gewel
tl,voorzi
jneregtbankenaansprak-eli
jk(6).Hertog
w llzu x wenschte in het bjzonder, zi
ch van zAx van Wrà:l teverzekeren, dewtl

hi
j kortna hetsluiten van den vretlemetGelre, eerstuit den'mond van een van
aElxocns Raden , en toen uit dien Vorst zelven vernomen had , datin Ilolland , en

zelfsonderdeEtlelen,een aanslag tegen zi
jn levengesmeed was(1).
ge bekendheid in Gelrevan dien toeleg, moestnatuurli
jkin hem hetvermoeden
op de vAx ARKELSen hunne betrekkingen in Ilolland , bovenal op zAx van Egmond

en zl
jn broederwzLtzx,Heervan Il&aelatein,doen vestigen (8). JAsvan Egmond
(1)v.mzlls,C.ltarterb.m.Iloll.D.IV.bl.208,209.
jKEXP,Beschr.r.Gorin(:)v.xxzaxs, charterb.r.Hotl.D.IV.b1.214-219. Verkortbi
c/lepl,bl.180- 186.

(3)J.AtEvols,Chron.Belg.Zï:.XXXII.c.XVl.p.340. Inhetverhaalvanden lrkelschcn
kri
jg,watden loopdergebeurtenissen betreft,zijn wi
jden oordeelkundigen XIJHOF:gevolgd.

(4)Chron.#e Iloll.apud MZTTTHAEI Analect.%.V.p.594; olvEtoExu:,6Wf'p4.r,11011.
b1.106,107. Zie ook u xp,BescLr.#7. Gorinchem.b1.186,187.

(5)J.A tEvms,Chron.Bel
g.Lib.XXXII.c.XVI.p.340.
(6)v.xlpmls,Charterb.w.#pll.D.lV.bl.
245-2k68.
ç
(7)J.Atzvnls,Chron.Belg.Lib.XXXII.c.XVII.p.340.
(8)BltoExolzgjD.lY.b1.41. Yerg.z.z.tunls, cltron.Bel
g.ZïitX&ïII.c.XVI
.I.p.310.
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W3S g0huWd metMARIAy de eenigedochtervan zAx Tan Ar
kel(1). Deongunstige11444
063,
StommiDg,Wolkehi
jdaardoorbi
jHertog WIIZLEM V00rZich had Opgewekt, wasWelligt d0 Oorzaak geWeestj dat de uitspraak Tan dien Vorst in Pen geschiltusschen

hem en den abt van Egmond, minder t0t zi
jn vnnrdeel was uitgevallen (2).
Hl
j had veortsden Hertog in den Geldersch-Arkelschen krjg de leentlienst geweigerd (3). Sedertjaren was hi
j o0k nietaan hetHofverschenen, zondertegen alle
gebruik aan,yoorafdaartoe vri
jgeleide verzochten verkregen tehebben (1). Schoon
al deze omstandigheden hem verdacht maakten , wilde Herlpg w zrlzzx echter zonder
stel,lige bewi
jzen, niettegen hem handelen;en erverliepen n0g tweejaren,eerzAx
nan Jrkel, wien men voor den smeder :an het schelmstuk hield , in w lrtxxs

handen viel (5). Toen eerstgelukte hetaan drie Zuid-llollandsche Edelen, GEIIRIT
Tan &r#-Js, Heervan Zevenhergeh,FLoRxsvan der Ja en Fzslps van der Zeeà,
dien onverzoenli
jken vi
jand huns meeslers, terwi
jl hi
j met een klein gevnlg vAa
Brunel terugkeerde, waar bi
j de uitvaart des Hertpgs van Brahand had bi
jgeMr
oond, nabj Jrpenhruggeop te ligten en,in het witte ortleskleed (lerDuitschesj
2a5ltvul
..
Ridd
.

,

ers vermpmd, naar Kolland te voeren, Hertog wzttzx ontving te Utreeht, 1(1g

waar hj a1s middelaarderburgertwisten feesteljk onthaal: werd, deze blz
jde mare
De
n
He
er
v
an
Ze
ve
nbe
r
ge
n , die
en spoedde zich naar den Sccg terug'(6).
reeds vroeger i
n zi
jne gunst en vcrtrouwen deelde (7), werden voor deze daatl
vierduizend vi
jlonderd Fransche krnpnen, en den beiden medestanders insgeli
jks
geldeljke belooningen tpegekend (8). VAx &RKSL werd eerst OP de poort van
het h0f in den Sccy, daarnaeen geruimen ti
jd ophetsterke slot te Gouda bewaard en toen naar Zevenhergen gevoerd, waar hi
j t0t veertienhondcrd zes
twintig of zeven en twintig inhechtenisbleeft terwi
jlHertpg Rzlxovp, althansge-

(1)J.xtEypls, Chron.Bel
g.Lib.XXXII.c.13.p.337. 5IJII01T ,Gedenkw.lffde Gesch.
f?.Gelderl.D.$111.b1.6XX.CXXXIII.

(2)J.àtEynls,Chron.Bel
g.Lib.XXXII.c.13.p.337.c.14.p.337- 339.hvon.r,Egmond.
L1.123- 135. Zieook v. MzEcxs, 6'1crzdrJ. w.Iloll.D.IV.b1.43,44, 103- 105,179- 181.

(3)J.AzEvols)Chron.Bel
g.Zv'5.XXXII.c.17.p.340.
(4)J.A tEvnls,Chron.Belg.Lib.XXXII.c.17.p.340.
(5)J.AtEvols,Chron.Belg.Zïâ.XXXII.c.17.p.340. Verg.:ItDEEPIJX,D.IV ,b1.41.
(6)J.AtEvnls,Chron.Wc/g.Lib.XXXII.c.22.p.343.DeFïfceflleb.Gest.Dom.de??'kel.p.
237. HEn:,p.270. De zerpl.BEK:,bl.349,350. Cltton.Tiel.p.461.
#

(7)v.MlEnls,C'
â'arterb.t,.11011.D.17.b1.135,154,153.
(8)S,
VZGEXZZR,D.lII,bl.389.
lI,DEEI,.2 S'
rrx.
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14
10
46
33 deelteljk, in ziJ*n ouderhoud vnorzag (/). Hl
j werd door den Proost van Oudm unnter te Utre
eht met de heerli
jkheid van Kaaetreeht en eenige andere gnepercn verleid (
2). Nietlang daarna, den vl
jf en twintigsten van Oogstmaand veertienhonderd acht en twintig, overleed hi
jin den ouderdom van vi
jf en zestig jaren
teLeerdam , een zi
jner ouderli
jke goederen hem donr toedoen van Hertog Fllzlps
an 'dlzrgpwdf/ teruggeschonken (3). Zi
jne gemalin zoxkxwA Tan Gelre, zi
jne
dochter MARIA, de moeder van Alworo van Egmond , naderhand Hertog van

Gelre, en zjnkinderlooze zoon wxrrzx waren hem reedsvoorlang doorden dood
ontrukt(1). Xethem einpigde derhalvehet oude en magtigegeslacht dervAx ARKEtsdat zich evenzeerdoor rt
qkdom entrotschheid,alsdoor overmoed en dapperheid
had onderscheiden (5). Xen geloofde,daterin Duzteeltland haauweli
jksvermogender Heeren waren dan de vAx AhKzts in Rolland. Hunne inkomsten bedrnegen

jaarli
jks drie en tachtig duizend zeshonderdRi
jnsche guldens;daarbj gerekentlvl
jfduizend oude schilden uitVeluwsche tienden en zesduizend dukaten jaarli
jksuitde
bank van Fenetzë, welke te Jntmerpen werdenontvangen. Behalvede heerli
jkheid
4rkelmetden burg van dien naam ,de steden Gorznekem en Leerdam metSnhoon-

u

remoerd, fp:rzfdl , Gasperne en Eagesteln,bezaten zl
j in hetHertogdom Bar
t1e heerljkhcid Pzrlepontmetvele dnrpen en sloten;in Braband de stad Meeltelen
met onderscheidene dorpen cn vlekken . genaamd het Land van Jrkel) in Gelder-

land, Geldermalaen, O/
J-:ZI en meer andere plaatsen;in Ilolland ile stad Ilaan-

lrdcAf,Fllet,Stolkwk
j'k en alde dorpen in deKrlmpenerwaard,tusschenSehoonhoven en ter Gpltd:; en in Zeeland hetàmbtKrzeken met de toebehoorende goe-

deren (6).
Tnen zAx van Wràelin zemagtzl
jnsvi
jandsgeraaktwas,had ht
j voorafgevaar-

(1)J.Azlvols,Chron'.Belg.Lib.XKXII.c.22.p.344.De FïlcefReb.Gedf.Dom.de39kel.p.234,237. Ckron.Tiel.p.504,516. W zGEwzzk,D.lII,b1.389. Nzzsorr,Gedenkw.

vïfde&ewe#.r.Gelderl.D.111.bl.CXXXV (4).
'
(2)v.xznzs,f'
âcrferâ.m.Holl.D.lV.b1.869.
(3)De Fïfc etReb.Gedf.Dom.deArkel.p.236. Cltron.Tiel.p.520. KExp,Bennhr.r.
Gorinchem ,b1.235 ,237,D 8.

(4)PoxTàslhs,Rist.Gelr.Z/.YlII.p.393. KExp,Beseh,
r.m.Gorinchem,bl.194,208.
(5)Hetwasin Ilolland een oudgezegde:
Dc BREOERODESde edelsten;de wxssEwllRs deeudsten;

DeEGxowl)sderi
jksten;dezvxEl.sdestoutsten.
(6)Ksxp,Bescltr.m.Govinchem ,b1.238-
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digden uit den Ragd van K olland driemaal onder eede verklaarz , wie de zamen-14061133
.

spannerstegen de vri
jheid ofhetleven van Hertog wzslzzx geweestwaren,wiensvermx den daardoor tpt zék,erheid gebragt werd. Immers, schoen de Ilerlog het geheim
,b
rde,liep erspoedig eçn algemeen gerucht, datEoxowo en xzsszLqTElw deze ver. bwga
.

raders warqn. Eoxolo bood aan, zick vnor den Vorstte verantwnnrdgn,mitsmen
hem vri
jgeleile verzekerde. Ditwerd hem teegesta:n, en hj vnor'sGravep raad
geraepen. XgRr hjversçheen niet; zi
jn leven en goederen werden nu verbeurd verklaard en deze laatsten terstond op 'sGraven last aangeslagen. Ondprtusschen was
.

hj bt
j zi
jnen brneder op hetsterkeslntIleqelnteçn gewçken,hetwelk weldra door
w ltszx opgeëischt en na weigerend antwoord , met eene belegering bedreigd werd.

gochtqrpjld
.ehelftyanhetHnllandschelegerderwaartsoprukteepHertogwxtrEx met
hpt andere gedeelte n0g tp Sohoonhoven vertoefde, werden door tusschenkomst van
venjge magtige blpedverwanten :an xoxown, als zAcon van Gcczleà, Heer van
J Jepl
4d6,Y f
g-à teDysr'fede,Putten en Strzjè'
n,HPI:ERT van #uf&zIJur# ,en
pAw .
van Fïc4es,, bi
j verdrag d
.estqd,,het slaten (lehevrli
jkheid van 1J&&el&t:z'
zI
aan Ilqll
nd yfgestagn, Bçidep brpeders werd hetland ont7egd, en uit de inkomva
.

.

gtpq hunner vnormaligebezittingen aan sqxowp jaarli
jks tweeduizend nudeschiltlçn,
aqp zpjjE:sTzrx zeshopderd Fransche krponen ,en aan zotlxoz, hunne mneder, achshonderdFransche kroppen toegelegd. Kortdaarna wertlHerlog wlLyzx te ll&aeletein

alsheer gehuldigd (1).
De Geldersch-lrkelsche oorlpg , het dempen van den Luikschen opstand , en het

bevredigen der Utrechtsche onlusten hadden dezen Vorst verhipderd eenen krjgstogt tegen deFriezen te ondernemen, en het bestand methen,geljk 0nk metde
Grnningers en Ommelanders,wa:deswegesteedsvernieuwd geworden (2). Zelfszag
hp
'' zich gedwongen, dit bestand weder te verlengen , afschoon de Oostergoërs en

W estergsëvs bi
j het einde daarvan in het voorjaar van veertienhonderd veertien,
Stavoren overrompeld en de Hnllandsche bezetting verjAagd hadden (3). De ver-

(1)J.A IEvols, Cltron.Bel
g.Lib.XXXII.c. 23. p.344, 345. v.Mxxaxs, Chavterb.r.H oll.
D.IV.bl.366,368.

(2)charterb. Frïedl. D.1.bl. 360- 363, 368, 370, 373, 374. Dat XZILGAR:THA van
Kleef,deweduwevan ztBaEcuT, aan welkeHertogwzttzx,naarmen wil,in zi
jnafzi
jn deregering toevertrouwde,dit bestand in zi
jn naam zou vernieuwd hebben,geli
jkwzGExuR,D.llI,
bl.397 op gezag van rssoEMMIrSverhaalt,en sxtllEaolzK navertelt,bli
jktnietuitdeoorspronkcll
jke staatsstukken zelve.
(3)Charterb.m.F;.
C'
ed?.D.1.bl.383,384enz.J.ztEyols,Chron.Belg.Zz3.XXXII.c.19.
l).342.
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1406- deeldheden aan het H0f van Frankrljk, in welkehjvan terzi
jlebetrokken was,
1133 hebben hem welligt mede belet, om zich vonreerst de Friesche zaken met ernst aan

tctrekken. goor zi
jne tweedegemalin, xAhoAwzvux van WpvrgpzldïJ, washi
jge-

heel gehechtaan de belangen zi
lnsschoonbroeders zà>, Hertog van Bourgondië,
tusschen wien en den Hertog van Orleane, sedert veertienhonderd vi
jfeene groote
verwi
jtlering was ontstaan. Xen had toen uithoofdederkrankzinnigheid vanKoning
XAREL VI,aan ohtxtxsendeKnninginhetregentschap overFrankrzjktoevertrouwd,
hetwelk Fltxps van .
' pvrgpxdfl weleer bezat en waarmede Hertog zAx zich nu 00k

gaarne bekleed gezien zou hebben (1). Reedswaren ertoebereidselen toteenen ge.
weldigen kri
jgtusschen oRLzxwsen MouhGoxnlëgemaakt;reedsverwoestten debenden
van Hertog wlLLzx ten behoeve zi
jnszwagers,een gedeeltevan Frankrç
jk; reeds
was men op hetpunt, door eenen grooten veldslag het pleit te beslechten , toen eene

overeenkomst tusschen de beide Vorsten getrofen werd, waarbl
j zi
jhetbewind Qver
Frankrt
jk onder elkanderverdeelzen (2). Dezeverzoeningwasdooronderscheidene
groote echtverbindtenissen gevolgd geworden , welke te Compzegne in veertienhondertl

zes prachtig gevierdwaren (3). Bjdiegelegenheid wasterenseen buweljk ontwortx,Hertpgvan Touralne,tweeden zopndesKonings,toen naauwell
jks
Pen tusschen zacht jaren oud,en zAKoBi, deeenigedochtervan HertogwxrLzx,welkein veertienhonderd een op St. Jcàps, den vi
jf en twintigsten van Hooimaand, geboren
en haren naam waarschi
jnll
jk daaraan verschuldigd was(1). In destaatsstuk-ken didagen wordtzj 00k vaak zAKon genoemd.
DejeugdigePrinswassedert,naarhetschi
jnt,metzAKonA,dietoen reedsDochter
vanFrcsàrfp'k genncmdwerd,in Ilenegoumen ofin Ilolland opgevoedgeworden(5).
zjn vader had hem , op aanzoek van Hertog wxLLzx, in .
veertienhonderd achtde
burgvoogdl
j van Kamerù'k afgestaan (6), en hierbt
j weinigjaren later, he'
tgraafschapPontltzeu t0teen weduwgoedvoorJAKOBAgevoegd,welkehi
jzi
jne ))teerbeminde
dochter''noemt(7). Xiddelerwi
jlwaren aan hetFranscheHofgewigtigeveranderingen
voorgevallen. JAx van Bourgondiè' had in veertienhonderd zeven den Hertog van

(1)J.x tEvnls, Cltron. Bel
g.Lib.XïX.
II. c.9.p.331. I)s BIR&,TB) ilï4f.d.1/3*c&d.
Bourgogne,T.Il.p.135- 148.

(2)os Bwl
tzxTE.Hi8t.d.DMc.
:deBouvg.T.lI.p.149- 160.
t
(3)MOSSTRELET,Y.1.ch.27.p.24.
(4)J.A tEvols.(v'
ltton.Belg.Lib.XXXll.c.1.p.324.
(5)W AGENàZII,D.111.b1.398. v.MIERIS,f'/lcrferi.r.Holl.D.IV.b1.115,228.
(6jv.xlEqls,Charterb.r.Holl.D.I7.b1.115.
t (7)v.xlEltls,Charterb.p.11011.D.IY-b1,229.
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Orlean. , kort na het bezweren eenerbroederljkevrienzschap,doorslui
pmpordenaars14Xvan het leven doen berpoven , en zich het regentschap alleen aangematigd. Doch 1433

terwi
jlhi
j hetvolgendejaar in L'
uzkerland zAx van Beg
j-eren hielp herstellen,hadden de Koningin el deDauphi
jn Lonxwlzm zich intusschen 4an Pargj-' en hethoog
k wind meester gemaakt, en hem a1s schuldig aan manslag, veroordeeld. Door (
le

goedediensten van Hertog wILLEM echterwashi
jinveertienhonderdnegen wedermet
de Koningin cn het huis van Orlean& verzoend en in het verloren gezag hersteld g'è-

worden.(1). Spnedig evenwel hadden de Prinsen van den bloede zich tegen hem
verbonden, en nu washi
jgenopdzaaktgeweestzt
jn wankelend gezag doorEngelsche
benden teonderschragen. Xaar toen zi
jnetegenstandersinveertienhonderd twaalfmet
.

den Koning van E ngeland in een verbond getreden waren , was hem deze steun ont-

vallen, zi
jn invlned verminderd, enhi
j zelf had Frankrù'k verlaten en hetzwaard
tegen datri
jk aangegnrd. Eenenieuweverzoening wasdaaropinveertienhonderdveertien door de Gravin van Kolland, zi
jnezuster,en eenige andereGrooten bewerkt,
maarvankorten duur(2). Ondertusschenhadmenhetbepaaldehuweli
jk van denHertog
van TouraênemetwztLExsdochtervoltroltken,en d0Vr00g0rontCorpenVoorWaardenin

den #cc# bevestigd. Zj behelsden,))datKenegoumen,Kolland,ZeelandtnFrfewland,indien Hertog wzlzLEx zondermanneli
jltoir overleed,aan JAKOBAzoudenkomen 6 v
.

en door den Hertog van Touraine geregeerd worden.'' T0tdat einde zouden de echt- oogstmaand.

genooten ))hetleen dierlanden verzoekenen ontvangen'van dengeneenopzulkewi
jze 141s
a1sdoorHertog wlLrzx en alzt
jnevoorvadersgeschied was. Dedrie gewestenzouden
onverdeeldbll
jven en alti
jd op den oudeten zpps,ofbi
jontstentenisvanmannelt
jkoir,
op de oudetedoehter versterven''(3). Hieruitbli
jkt,om ditin hetvoorbi
jgaanopte
'merken,datmen dezelanden steeds a1sleenroerig van hetDuitsche Ri
jk, ofschoon
dit laatste hier welniet uitdrukkeli
jk gezegd wordt, heeft aangemerkt, en dat
.

men hen nu voor vrouwenleenen hield, hetgeen beide z0a dikwerf is betwist gewor-

den (1). DewijlwzLLzx VI0ok landen van andere Vorsten dan van den Keizer9 zoo
a1sbjvoorbeeld Ooaterrant:an Frankrljk,in leenhield,achtmen hierin dereden
dezer algemeeneuitdrukking van leen-erkentenistevinden (5). Yoortsz0u wlstzx,
(1)nE:za*>Tz,Sïdf.d.DMc,
vdeBourg.T.lI.p.166-255,
(2)DEBARANTZ,Hist.d.rvc.
,de#ot/''
g.T.111.p.1-150.
(3)v.MIERIS,f'
/lcrfer-i.r.Holl.D.IV.bl.342.
(4)Wwuxàza,D.111.bl.400. Verg.hiervoor bl.159,160,169. D.11,St.1.b1.16,3I6,378,
483,484,en SIEGENBEEK,de Eer nan JlcoBzrerdedigd,bl.139.metdercdel
taveling van Blto>:lnIJK,D.IV.b1.48- 52.

(5)v.wlz, opwlGzsyl:,St.111.L1.81.
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1Iœ- z0olang hjleefde,geen dezerlandenRfstaan. Hetjeugdige paar beloof4e )he$hand.
1*3 haven der oude voorregten, handvesten,vri
jlden engewnantentpzullen bezweren en
geene ambten aan vreemdelingen te geven.'' 9enyerigepunten zi
jn vaq weinignfgeen
belang. Dejnpggehuwden hielden zich in Renegoumen,somsQ0k ip Eolland op(1).
Dnch slechts wefnig maAnden verliepen taen deHertogvo Touraçne, middelerwjl
doorden dood desDaupht
jnsLonzwza ,erfgenaam derkroon geworden,op rAad 4es
Graven vau armagnao,diethanshetvaornaamsle gezag in Frankrù'k voerde,derwaarts werd geraepen, Hertng wzstxx, olschoon weifelenpe om gich, met zAw

van fpurf/odïl'te vereenigen en den nieuwen m uphi
jn Ran hethnof; van een
talri
jk legerin hetbezitdesbewindste stellen, wilde evenpelvRn den oderen kant
zi
jn schnonzoon nietaan dehevigstevi
janden van hethuisvan Bourgondiè'oyerleveren , en gaf een weigerend antwx rd aa de gen nten , welke men hem in paqlp des

Koningsgeznnden had (2).
25v. 900rde schitterende overwinning derEngelschen bl
j Azznqo'
lqrt np de Franschen
wi
jn-behaald, was Frankrùk ondertusschen in den neteligsten teestand gebragt, Kviger
ma
14Dd.
15 slllsxvlokwam in hetbegin desvnlgenden jaars teParç
j. e
'n bpod on, om zelfin
Engeland over eenen vrede te nnaerhandelen (3). Hertng wzLksx, he9 zi
j nm de
geheime bedoelingen desHertogsvan Bourgondzè'teondtrsteunen,hetzt
j qm eenige
.

gesehillen to schen de Engelsche en Hollandscke kooplitden qntstaan , te verefenen ,

vnlgde den Keizer,wien h1
jteDordrcâtfeesteljk onthaald ha4,met çep aanzienljken stoetvan Ridders en M elen derwaahs (#). Hj'had hqt bestuurdeslandst(denszjne afwezigheid,denHeervanKG lenhurg en wALaavsxvan Wzederpdeqpgedrzgen (5). Vruchteloos echter waren zjne pogingen en die desKeizers, om den
28v Koning van Engeland t:tvrede tqbewegen (6). Slecbtsbœ; d'
1 Vorsteenen driezomer-jarigen wapenstilstand aan,welkedonrhetbewind va Frnnkrùk geweigerd werd (7).
maznd E wnrdtverbaald,
1416 r
datwlstzx in dien ti
jd den Knizer verDclkt, zjne dxkterzx.

.

(1)J.xz,lvnxs,ckron.Bel
g.Lib.XXXII.c.26*.p.345. MnxsTa:tu .V.1.ch.161.p.240.
(2)MzuEltrs,Annal.Flandt'
.Lib.XV.adannum 1415. oq IIAIIASTE,Il.i&t.d.Ducsd.Bourg.
T.111.p.185- 188.

(3)l):BAaIXTE.Ilist.d.Ovcd de Boutgogne.%.111.p.192.
(4)J.A tzvols,Cltron.We/g.Lib.XXXII.c.22.p.314. q'zoExzza,D.11I,bl.404,4X .
(5)W zGEwzz:,l).llI,b1.405. v.MlEnls,Charterb.r.Iloll.D.IV.bl.370.
(6)v.Mllmxs,charterb.r.R011.D.lV.bl.374.
(7)v.'xlERls,Charterb. r.11011.D, lV.b1.375. DEBànzxT:, Hist.d.Dk/c,
sde#pTf,g.
13.111.p.192.
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KoBA nazi
jnen dnod metdeze landen te verll
jen (1). Xen heeftdezehandelwjze,1+
als zeer ongepast beschouwd , indien JAKOBA naar Ri
jks- en Leenregten opvolgster 1433
ware (2). Doch hetwas welligt een maatregelvan voorzigtigheid in wILLEM, tloor
welken hj,bi
jdesteedsvoortwoelendebinnenlanzscheyerdeeldheden en den heerschzuchtigen aard zjns braeders zA> van W:f
g-4rep, zi
jne dochter te gewisser van de
opvolging wilde verzekeren. Z0o had weleer Graaf zAw 11 tot m eerder Jeà:r#:fd,

vanzi
jnesteden en onderdanen,brieven en zegelsgennmen,datzi
jhem voorheererkenden, hetgeen nletminderongepast en eenezeldzamevertooning was(3). SIGIsxrxp z0u het verzoek afgeslagen hebben en w lstrx daarop verbolgen vertrokken

zi
jn (1). Zekeris, dat de Hertog zonder den Keizer naar zt
qne staten isterug-'
gekeerd (5).
Sllzsxvwn wasmet den Koning van Engeland naarCalaii overgestoken, en ontving daar de hulde des Hertags van Bgfurgondq voor hetgraafschap Bourgondzè' en

het land van Jalnt a1sleenen desRi
jks. Hi
jwasmetzigtbare genegenheid s'nor de
Franschen en de partj van ohLzAwsin Frankrz
jk geknmen,maarkeerdealsbondgenoot der Engelschen en den Bourgondiërs genegen, naarDuztaeldand terug (6).
Te vergeefs echter had Koning UEXBRIK V van E ngeland getracht, den Hertog van

Bourgondzë tot een verbond tegen Frankrljk over te halen. Op aanzoek van
Hertog w xrLEx , welke den voortgang der Engelsche wapeneh vnpr de belangen

zt
jnsschoonzoonsgevaarli
jk achtte, bpod zAx van Wdurgpxdfû'den jeugdigen Dauphi
jn zi
jne diensten aan. Hjzwoer, hem en den Koning zi
jn vader tegen alhunne
wederstreverstedienen;terwi
jldeDauphi
jnvan zijnen kantzich onderecdeverpligtte,
den Hertog tegen elken vi
jand naarvermogen te verdedigen en te ondersteunen. Deze
onderhandelingen te Falenezenne. verwekten aan hetFransche H0f de grontste on-

rust, en 'sKoningsraad drong ernstig pp de terugkomstdes Dauphi
jns aan. Hertog
wlLLzx,verzeld door een talrjk gevolg van Riddersen gewapenden,begaf zich in

(1)E.wllçozcK,ffïdf.lmperat.Smlsxrsol,apudxzxcknlrx,âkt'ipt.Aer.Germ.T.1.p.1104,
aangehaald door wZ
NGEXAAR, D. 111.bl.406, en v.Mlxaxs, Ckarterb.r. 11011.D. IV.bl.373. J.

A tEvnxsnoch eenig anderonzerkroni
jkschri
jversgewaagtvan dezemerkwaardigeLi
jzonderheid in
het verhaalvan wlttExs togt naar Engeland.

(2)BztozRpux,D.lV.b1.49.
(3)Ziehiervoor,b1.6 (4).
(4)E.wlxnEcx,#,df.Int
perat.Smlsxrxolin 1.c.
(5)J.Atn-ols,Chron.Bel
g.Z:'
,
à.XXXII.c.22.
(6)oz:ZAASTE,Hist.d.DucsdeApvrg.T.111.p.195.
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141- hetbegin van veertienhonderd zeventien,metdenjongen Prinsderwaartsopweg. Te
1433 St.
Quentçn aangekomen,verznchthi
j een gesprek metdeKoningin. Dit werd te
Comptegne gehouden dnch liep vruchtelpos af. Hj trek daarnp naar Par%
j-e en
A'erklaarde hier nadrukkeli
jk, dat de Dauphi
jn zonderden Hertog van Bourgondié
niet aan het H:f z0u terugkeeren en alleen dan , wanneer de Raad des Konings

op eeneanderewijze als t0tnu t0e den vredeendebinnenlandscherustwildehandhaven. Xen besloothem te vatten,doch in het geheim gewaarschuwd,ontsnapte hi
j
hetdreigend gevaaren kwam in alleri
jlte Compiegneterug.Hiervond hi
jden DauG4rasvm..phi
jn zieltogende,en zag hem weldrasterven. Bjna niemandtwi
jfelde,datmen den
1417 Prins vergi
ftigd had,vanwelke wandaadeenken zelfszjneeigenemoederbetigten (1).
9ezestienjarige zAkoBA donr dien dnod weduwe gewnrden en van de schitterende
hoop beroofd, eenmaalals Koningin van eeneder Aanzienljksteri
jken <an Europ
314.

op te treden ,trofspoedig een niet minder onherstelbaar yerlies. Hertog w ILtEM volgde
ii

Bloeim.DaWengweken zi
jn schoonzoon in betgraf. Hi
joverleed teBouehain aan de gevplgenvan hetopenen eensgezwelsaan de di
j, hetwelk naareenigen, uitden beet
van een hond entstaan was(2). Overeenkpmstig zi
jn uitersten wil, werd zi
jn li
jk in
de hofkapelin den Fccg bi
jgezet(3)..Tweeen vjftigjaren had hj geleefd endertien daarvan over hetgeheel gelukkig geregeerd. zt
jne dapperheid had hem docr
geheel Europa eeh grooten roem verwnrven, en zi
jn naam wprdt onder die der
Ridders van den Kousenband geteld (1). De Geldersch-Arkelsche en Luiksche oorlogen , de steeds opwellende binnenlandsche pnlusten , de Utrechtsche geschillen
en de Fransche regeringstwisten, in welke hem de betrekking zi
jner doclzter tot

den erfgenaam van dat rjk wikkelde, mogen, geljk wi
j reeds opmerkten, a1s
de naaste onrzaken oorden beschouwd, dat Frzeqland ongemoeid bleef en ver-

loren ging. Ms regent verdienen zi
jne pogingen, om tle algemeepe veiligheitl te
verzekeren , de regtspkging te verbeteren , den handcl te bevorderen en het munt-

(1)J.Atzvbls,Cltron.Welg.Lib.XXXII.c.26.p.345)346.XOXSTREI-ET,V.1.ch.160-162.
y. 239- 241. XElzERrs, Annal.F/cw#r.Lib.XV.ad annum 1416,1417. Yerg.wlt
axlàu,D.
111. b1. 406- 408. I)E :ARZ>TE, Sz-df.d. Ducs de Bourg. T. 111.p. 192- 198. IIIIDEBDIJK,
D.lV.bl.53,54.

(2)J.At>nr
nls, Chron. Bel
g.Lih.XXXII.c.27.p.346. X(,
SSTItILET,V.1.ch.165,p.242.
(3)v. wux op wzuyAza, St. 111.b1. 82, 83.Naleez.op de Faderl.Hist.b1.200. lletis
denkeli
jk het li
jk van wlttEx V1geweest,lletwelkmen in 1770 in deFranschekerk te'sHage
Leeltontdekt. Zie oreri
jsselsche W&z.over1844,L1.27-34,waarmen echter,doch ten onregte,meent,datdithetoverscllotvanGraafMlttEx IY geweestis. Ziellicrvoerbl.158 (4.).

(4)v.MlERls,Chaçterb.t-.Iloll.D.157.b1.371.
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wezen beterin te rigten, dankbaarerkend te worden (1). Xetkrachtige hand had14œ-

hi
jde teugelsvan hetbewind gevoerd, de magt en hetgeweld dergeesteli
jken be- 1433
perkt, den overmoed der Edelen gebreideld, de steden in ont*zag gehouden en de

burgertwisten bedwongen (2). Erkentclijkheid voorgenotenweldadenenbewezendiensten versiertzi
jn k-araltter (3);maartebetreuren ishet,dateen braafVorst,alshij
was, zich vaak doorgelpgebrek gedrongen zag, voorregten,vri
jheden en gunsten te
verleenen,welkenoch deregtvaardigheid,nochhetïalgemeenebelangvandenstaatschijnen tewettigen (1). Hl
jwas tweemaalgehuwd geweest;eerstmetMAKIA,dedochter
van KARZLV vanFrankrijk,endaarnametMARGARETUAvanWpvrgpsdfl',eeneschrandere en moedige Vorstin,welkehem velejaren overleefde (5). JAKOBAvan#:zl-erex,
*

die buitengewone vrouw , wier levensloop van z00 vele zeldzame en treurigelotverwisse-

lingen verzeld is,wasuitdezen laatsten echtontsproten. Hi
jlietnpgdrienatuurli
jke
kinderen na; BEATRIX , eerst met 2en Ridtler Fltlps vAx 5E> noap, 's Hertogs scbatmeester en stedehpuder in Holland en Zeeland , en naderhand met JA>vA>W OARDEN ,

Heervan Flzet gehuwd (6); EVERHARD, de eersteHeervan Koqgmqudq,velltslot
111
j gestichtheeft(1);en.xzonlwzzx,Heervan Floezngen (8).
Hetoverljden van wzLLzx VIstelde JAKOB&, zi
jne eenige wettige erfgename, in
hetbezitzl'nerstaten, SindsK.eizerxaonzwzzm van W:f
gkr:p warenKolland en Zeeland, even alsIlenegouwen, regtens vrouwenleenen geworden, hqtgeen zi
jreeds
vroeger dnor het gebruik en zelfs tlopr keizerljkevergunning,zndedaad geweest
waren (9). Hoezeer wxtrEx van het regt zjner dochter op de erfopvplging in
pezelanden overtuigd was, geli
jk uithethuweljksverdrag metden Hertog van Tourcfwebll
jkt, wefd echtey, naar'
hetschi
jnt, hetvertrnuwen, datpi
j hierin geenen
(1) Zie een groot aantal oorkonden bj v. xlgRls, ckarterb. w.Koll.D. lV.van bl.9
t0t369.

(2)v.xxzRls,Charterb.w.Koll.D.IV.bl.38,111,126,137,148,169.
(3)v.Mlzxzs,Charterb.w.Iloll.D.IV.bl.123,157,227,233,242,250,261,319,371.
(4)v.Mlzals,Jicrferâ.1,.R011.D.1V.bl.192,193)236,242, 292,300.
(5)J.x zzvozs,Jlrpp.Bel
g.*ï:.XXXII.c.1.p.324.c.27.p.316.
(6)J.Atxtols, c
.hron. 'elg. Lib.XXXII.c.29, p.347. v.xaRls, Cltarlevb. m.R011.
D.IV.bl.147.

(7)J
..zzzyDzs,Chron.#el#.Lib.X,XXlI.c.2,
9.p.347,
(8)v.Mluls,f'
/lcrferâ.m.Holl.D.lV.bl.311.
#erep merdedigd,
(9)Verg.hiervnor bl. 159, 160. SIXGZ:BZXK, deEermc> zzKesz Tanfef
h
.139- 141.
,1
'

l
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33
- tegenstand z0u nntmneten, laterbi
j hem verzwakt. Hi
jachtte het althansraadzaam ,
haardaarvoortebeveiligen, en toen zi
jn aanzoek bi
jKeizerslolsxvwn, ten behoeve
van zAKolA, vruchtelooswasafgeloopen, had hi
jkortna zt
jne terugkomstuitEngeîcwd, tegen den vi
jftienden van Oogstmaand veertienhonderd zestien,totdateinde
eene dagvaart van de Hollandsche en zeeuwscheEdelen en steden beschreven (1).
Hier waren uit N oord-nolland verschenen dc Rdders Fxrlps, Heer van W annenaar ,
Burggraaf te Lelden ,azxohm nan K cweewccr, nlam nan der Leck , nzhzxazx* nan

Ileeelatezn,zAx van Ileemstede,Heervan Bentkwzzen, SENBRIK van Naaldmi
jk,
X
'aarschâlk van,Noord-Kolland, zAx,bastaard van Blo'
l.,Heer van Trenlong , xELIsvan A ï
g-nddl, Aaxxo van D yfrczlrp/rd:,zAx '
van den & p'
?zd:,Heer van W arm ond ,
w xLtzx nan #4r Bronekhorat, OERRIT nan Se:zzèeàdri ,HeervanOonthazzen , BAR-

Tsorn van W:>:n#.elft,GERKI'rvanZj'l,zAx van Spdenpfjl,rltlpsvanderSpange
en GILLls van Kralzngen : de Knapen , w lrtzx EGGAART , Heer van P urm erende,
Ilzxnhlm van D oovn4k , AOaIAAwvan A.
cczs/ref, zAx van A ïewrpd:,GZRRIT van P oelvelzl,rllzlrs de W J/P;, xocalzx van derD o:#, (AERRITnan Bennzngbroek ,bIRK ran
Zczld/tprâ', en ABRIAAX van S cff/tcs:ez:) voorts de Schouten ,Burgemeesters, Sche-

penen en Raden dersteden Ilaarlem , D:1l, Lezden,W-efdrdc- ,Gouda,R0tterdam , Oudemater , & #f:dJ> , J lkm aar , Iloorn , M edem blik , E là/èt:ïzezl,
en M onnzkendam . Uit Zaid-llolland waren tegenwoordig xvszhv, Heer tnt K.i-

'ezlilzr: en Lek,uxxohlm,Heervan Fçanen en Goù'e,oT'
ro,Heervan Jsperen,
Ferf en Kerpel, ozahïT van Jlrï
g'es,Heerovan Zevenbergen,HE>BItIK van dev
Lek,Heer t0tReeetoù'k,zAx ,HeertotFtiet,zAx bRowoxrEx,HeertotEten en
M eeumen , zAx nan frpldnllêry , Heer totLoenen , u zxn,Heer van Leyenhurg ,
(AERARB nan S ec- zàdrk , Heer tot Lzeevelt, w lxz
rzx van Wre#:rpd:, Heer tot
M ermede en Steyn , zu , Heer tot Langerak , DIRK van der M ermede, zAw Tan
Ilerlaar rln den Syle, bIhK na
uàdîpz?len wxtLzx van #e>p#':l,nevensde
, n S:
regeringsleden der steden D ordrecât, kçc/èoozzât?rez:, Geertrwzdenherg , Gorlncâem.,
#:a*#es , W oudrzeltem , Jt
fzedl4.f:fzl en Leerdam . Be afgevaardigden uit Zeeland
waren de'Ridders vLohxs, Heer van K aam n.tede, vbohxs '
van #c@-#led:,Heer t0t

M ontegu.,vsoazsvan #pr>:l6>, Heervan St.Martenedlik en van Zuzlen, zA>,
Heer van Reenvlzet, rxxzlps van Bor&elen , Heer t:t K ortgene, vLohls nan #J@> etede, Hecr w lsu xs zoon, wx.
BRzcu'
r van Sccnrlf:l, Heer van Stavenense, KLAAS

u hvlwm van Aefzn6ré'ocl:, Hecrvan Lodjj'à, woLpa
kxx'
rvan der Maalstede,
:/,
4
E nerzngen , w otpwAhm nan A :f- nrwwcl:, zAx van oz.f:xtp , vxxzz van Ontende,'
ozhalv van der M aalntede, zxw van A en:l.,: pan F '
p:rvrwg:s , ytohls van aylcdf,

(1)1.à tn-nls,Cltron.We/g.Lib.XXXlI.c.25.p.3.i5.
-
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Heer van W elelng ,ALshzcuT nan 2 r-,
?z#:s en vovnzzx van Wccrzddrp; de Kna- 14m
pen JAKOB van Boreelen , Heer van B rzgdam , zAx, Heer van Kruznzngep , JAx 1133

van Adzl-œ: nan A#'wpvzn:s, zAx nan #cl-:f:#:, AAKT nan #clwzz:#:van
M oerm ont, Borprzx van W/rz'd/dn , AAaT van A-z'?41 fs#:p , w ou'
rER van Gqnt,

wotFu aT van der Maalntede en LAvasxsvan Jcfy;deBaljuws,Burgemeesters,
Schepenen en Raden der steden M zddelhurg , Zfdrïkzde,R ezm eremale, Tltolen en

Goes. Deze aanzienli
jke Edelen en steden erkenden, z00 als de geteekende en
gezegelde brieven n0g aanwezig getuigen ))dat die dnorluchtige Vorstinne, hunne

genadige Vrouwe zAKo:A''van We#'dr:n, Dauphi
jndre van Fzenne, Hertogin van
Barry, Gravin vaù Ponteau, eenige dochter ende recltteerfgenaem en deleenrolrâzl4r is van Hertog w lttEx;'' en beloofden ?)geseeckertende onbedwongen'',
onder plegtigen eede haar, indien w lLtxx zonder wettigen zoon na te laten mogt

overli
jden, als zi
jne erfdochter endeleenvolchater te nntvangen,tethunne reohter
,â,
eJpr:zl: landtevrouîve te huldigen, en haar, nevens haren wettigen voogd , onder-

danig tezjn en metll
jfen goed tegen alhare vi
jandentebeschermen (1).Xengaatte
ver,wanneermenbeweert,))datinzieno0khetgraafschapvanRollandindienti
jdalseen
enkelmanneli
jk leen wasaan temerken,zAKoBi echter,doorde beschikkingenhaars
vaders en debekrachtiging daarvan doorverredemeeste en voornaamsteEdelen ensteden ,

))volkomengeregtigdwas,zich,nazi
jnoverljden,alswettigeGravin,zo0vanKollanden
Zeeland , als van Renegouven , te beschouwen , en dat de Hollanders donr den eed
aan vvztsxx gedaan , verbonden waren , haar in die waardigheid te erkennen en in
hetbezitdaarvan te handhaven (
2).'' Xaarmenzalevenweltoestemmen,datdieEdelen,
welke later ten behneve van den heerschzuchtigen zAx van #:z
p
!-:rdstegen haar, hunne
wettige en dpor hen Tonr wettig erkende Gravin zelfs de wapenen opvatteden, zich
met den naam van eer- en pligtvergetenen gebrandmerkt hebben. Van daar,))datelk

onparti
jdig voorstandervan waarheid enregtzalerkennen,datdeHoekschens
,nm hunne
ltrouwe aanklevingvanz.
&Ko:A,lof,tleKabeljaauwschen daarentegen,diemetschennis
van hunnen eed,zich tegen haarverklaarden,degrootsteberisping verdienen (3).''
Xen vindt verhaald , op welk gezag is 0ns onbewust, dat Hertog w zsszx in de

laatstedagen zi
jnslevens erernstig aan dacht,deweduwgewordene zAxtosAaan Jonker
(1)v.xlEels,Charterb.m.Spll.D.IY.b1.383-386.J.ALsvnxs,Chron.Bel
g.Lib.XXXll.c.25.p.344.
#
(2)Slwxx:xu , deEerrcl zzxoBzTan Bet
jkren verdedn
kd, b1.143,144.
(3) slgusvExK, de Eer ran JAKOZA ran Aeï
p'erep verdedigd, Dl. 114. Het belagcheli
jkv
van :lsnxl
tplzKsvooronderstelling,D.lV.bl.57,datHertog wxttsx ))zîch nietkoqde vnorstellen,

dat zi
jn broederJAxran Bet
jeren,zi
jn geesteli
jken staatzou willen.verlatea en 4eop,llem gekomen opvolging aanvaarden''wordtzeerjuistaangeteend deorSIEGU:ZEK,t.a.pl.1)1.142.
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1433

van lràel uit te huwen, welke alsvermoedell
jke erfgenaam vanHertog
REIFOUD , den he
rtogeli
jken hoed van Gelreen Galzk tewachten had,en hierdopr
eenmaalvoorhaargevaarli
jk kondeworden,wanneer hi
j zich overde vernederingen
nadeelen aan zi
jn huistoegebragt, wilde wreken. Ofschoon Hertog wzrlzzx reeds
den drost van Gorznchem , ARxwn van Leyenhurg , naar hem had gezonden ,

om over dit huwelijk te onderhandelen, werd hi
j echter in de voltrekking daarvan door de Hoekschgezinde Grooten weêrhouden , welke uit zulk eene vereeni-

ginghunnen ondergang voprspelden (1). De zaak knmt onsechter onwaarschi
jnljk voor,temeer,dewi
jlweinig maandentevoren,de Dauphi
jn,zi
jne gemalin, en
de Gravin van Ilolland zich onderling tegen de beide vAw Ahxzlus en zAx en w lttEx
van E gmond verbonlen hadden , om hen eeuwig uit Kelland te houden en hunne

.

goederenmetdegrafeljkheid tevereenigen (2). Hertog wlLLEx zelfhaddaarenbnven
tegen heteinde van veertienhonderd zestien,hetweduwen-goed zt
jnergemalin met
deheerljkheid en desteden deslands4anA'
rkel,nevensanderegoederenvergraot(3).
Doch wat hier van zi
j, zeker is,datHertogwltLEx zi
jn eindevoelende naderen,
verlangde,datzAKosA metharenneefzAx van Braband zoudehuwen,teregtbegrl
jpende, datzl
j eenen vermogenden beschermerbehoeftle,om zichin hetgerustbezit
harer graafschappen te handhaven (1). Zi
j bevond zich bi
j zi
jnen dood, methare
moeder MARGARETHA van Spyrg/zldïë, en eenige trouwe dienaren van den overleden
Vorst, inR enegouwen.ZondertegenstandwerdzjteBergen,teFalenclenneeenelders,

17v.t0t Gravin van dat gewest gehuldigd (5). Hierop spoedde zi
j zich naarKolland,

Zomer-waar ,sGraven dccd de sluimerende burgertwisten had opgewekt. In Haarlem ,Gouda
.

m aand.

1417 en elders waren zelfs woeste opschuddingen ontstaan , welke later door JAKOBA ver-

zoend werden (6). JAx Tan Egmond en wlLrzx van flbe:lzf:fl hadden ditgunstig oogenblik nietlaten voorbi
jgaan,maarzichvande staden hettslotllieelnteindoer
verraad meester gemaakt. De Heeren van Brederode en Montfoort, ondersteund
door een aanzienljk getalburgers uitverschillendesteden van Holland,sloegen x

(1)Kxxp,Benchr.m.Gorincltem ,b1.292.
(2)v.MzEals)Câarterb.r.Holl.D.IV.bl.386.
(3)v.MïEuls)Charterb.m.Holl.D.lV.b1.393.
(4)J.z.txvols,Chron.Belg.Zïâ.XXXII.c.27.p.346. Dluzrs,Rer.Arcâ. Lib.XVIII.
p.232. SlzGzx:zzK,deAer van zzKn:z Tan Aelyerezlrerdedigd,b1.116.
(5)Gwcuun, Rapport:lr df erente& ddrïe: deDpcv-esldconcernqntl'/lùfpïreh laAelIique. Brux.1811.p.82.

(6)v.xlzus,Charterb.m.Roll.D.lV.b1.400,407,421.

9ES VID ERLAX DK

i61

terstond.het beleg voor. JAx van Weï
g-6rel met vele gewapenden uitGooçland en de 14* Stichtschen 9 wien het sterlte Ik
liaelntein ten breidel strekte,voegden zich bj hen. 1433
Door tusschenspraak des Heeren van Ilezn&hergen , werd na veertien dagen een ver.

tlrag van overgave getrcfen,waarbi
j))de gebrpeders vA> zoxowo,deUtrechtsche
ballingen en de vreemdegasten,welkezl
j in de stede gelegd hadden,vrjeli
jk met
hunnehave mogten uittrekken (1).,, Sedertwerden doorde Stichtschen,op vergunning van JAKnBA , het slot en de versterkingen der stad ten gronde t0e ge-

slecht (2). Dit mishaagdevele Heeren en Edelen, Ifolland immerswertldaardoor
van ))zi
jn sleutel en nagel''aan tlen kantvan hetStgelttberoofd;een staatkundige
misslag,welkeonderHertogwlLtEx nimmergeschied zou zjn (3).
Het bemagtigen van Il&&eletein door Eoxoxo , had de Hoeksche Edelen in de wa-

penen gebragt, om zich van die steden te verzekeren,aan wiertrouw jegensde
Gravin men twi
jfelde. FlLlpsvan Y ce,:wccr had zich totdateindein Jmeterdam
geworpen, terwi
jl zAx van Fïlzldzl het slot teLeerdam van geschutenkri
jgsvnlk
voorzag, en anderen zich eldersvestigden (1). Kortnadeovergave4an Iltaelktein
kwam JAKOBA in Tolland en werd in alle steden, geljk nietlang daarna0ok in
Zeeland , plegtigalswett
igelandsvrouwe ontvangen en gehuldigd (5). Zi
jbevestigde
alom de oudehandvesten en vri
jheden,en beloofdea1sGravin vanIlotlandenZeeland
met goedvinden 4an hare moeder, haren oom zAx van W:!
)':r:zI en hareraden, 10v.
allen haren onderdanen
oim.
, z0o armen alsri
jken,regttezullen verschafen,hentevensHo
14
1:
t0t rust en onderlingevriendschap vermanende (6). Erkende zAxvan #:ï
g-6rdzlhierdpor de regten zjner nicht op de grafeli
jkeregering, 00k uitandere stukken van
dien ti
jd is dit bli
jkbaar(:). Hi
jgafzelfsnevensdeGravin-we
. duween den Hertog
van Bourgondlë teBzervlietzjnetoestemmingt0thethuweli
jksyerdragtusschen zA- 1 v

'

ç

.

oogstm aand.

(1)Oude #:11.Dir.Ar:zl.Div. XXVIII.c.3.b1.256.Dewer-.:zKz,bl.357. Cron.de
Spll.in MATTVZEI Analect.%.Y.p.'601,oI'vztnzszzR, Chron.t.H oll.bl.110.HetGoudstlt.
Arpp.bl.120.

(2)v.Mxxaxs,Ckarterb.m.Holl.D.lV.bl.401.
(3)Goudnch.Kron.b1.720. Oude#:11.Dir.Az'ol.Div.XXVIII.c.2.
(4)Extractuitderekeningenvan:H.xxGlasltEcHTs)bi
jwzqzszzR)D.111.bl.417.
(5)Oude #p#.Dir.Kron. Div.XXVIII.c.4. VzspzwzzR zegt,datzjalleeninDordrecht
niet gelmldigd werd. Chron.m.Holl.bl.111.en Cron.deHoll.bj xuTuzzvs,Analect.T.#.
p.604;doch volgenssztzw,Aedc/lr.r.Dordr.bl.765,had ook aldaar dezeplegtigheid plaat..

(6)v.xlxvxs,chartet'b.r.Holl.D.lV.bl.399,411,412,415.
(7)v.xlgRls,Charterb.t.Ii011.D.IY.b1.400,408.
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141 = KOBA en zA> , Hertog van Brahand en bekrachtigde ditdnor zjnzegel(1). In de
1433 voorwaarden daarvan was nnder auderen bepaald , dat zAx van Brahand de landen van

Renegoumen, Kolland en Zeeland opdiewl
jzezouontvangen alsdeoverleden Hert0g en zi
jnevnorzaten gedaan hadden,en plegtig zweren alhunneregten,gewoonten,
handvesten ,vrjheden en gebruiken volkomentehandhaven;hj xou dedrie gennemde
gevestçn niet van elkanderscheiden,z0o alsvoorti
jden doorden GrRafen degoede
gtedep bevnnrwaard en bezegeld was; voortsznuden deze graafschappen op denoudsten

zonn,welkeuitdithuweli
jk mogtontspruiten,ofbi
jgebrek van manneli
jk oir,npde
oudste dnchterkemen. JAs van Weï
g':rezlwerden alde giften verzekerd,welke hi
j
van de Hertogen ArshzcuT en wzLlxx ontvangen had,en die,welkehem poor zA.

popA waren tnegezegd (2). JAx van Braband bezegelde dez: voorwaarden en men
deed hem belpven, dithuweli
jk onderverbeurtevan vi
jfmaalhnnderdduizend gnullen
krppppn, te zpllep voltrekken. De reden van ditznnderling beding waswelligt, om
4wqosw t.e p eer van eeaen vermogenden beschermer harer regten te verzekeren : wanneer haar enm zAx vmn #4f
g'erdzl, wiens heerschzuchtige aard en be
doelingen mep
*

vreesde, aanspraak op Ilolland en Zeeland mngt maken, en dejonge,epervarep
Hprtog deswegehuiverig wierd, zich methaarte vereenigen die reeds, uitpersnon-

li
jkep tegenzip,weiniggenegenheidtotdithuweli
jk betnlnde, aan hetwelk zj a'
lleen
uitpligtbesef en staatkundig belang haretoestemming gegevenhad (3). Hoeditzj,
JA> van #dd
g-eren bewees welhaast, dat indien men vrees vopr hem koester
e
, de, dez

piçt i
jdel was. Vlammende op het bezit, of ten minsle op de vn.
ogdj dezer
lnpden, trachttehi
jde voltrekking van zAxosA'shuweljk, welke hem daarvo versseken zoude, te voorkamen (é). mj verzocht derh.alve de kerkverggderipg van
Conqlany, de kerkeljke zwarigheid uithopfdevan denamaagschap derverlopfden,
alsbroeders-en zusterskinderen,nietop te hefen en alzoo hun huweli
jk tebeletten (5). Keizerslolsxvwp, op deze vergadering tegenwoordig,ondersteundeditverzoek, en dekerkeli
jkebewilliging werd geweigerd (6). NubegafzichaAxvan #::-jeren in persoon naar #.olland, waar hj ongetwi
jfeld reedslang, vooral in Dordreeht,met deKabeljaauwschenin geheimeverstandhouding was.Hi
jligttethansgeheel
(1)v.xlxhxs,Charterb.m.Holl.D.IV.bl.408.
(2)v.MlzRls,charterh.m.Roll.D.1Y.bl.409-411.OltdeHoll.Dir.Kron.Div.XXYIII.c.4.
(3)Verg. nztoxllnlzK, D.IV. bl.62,63; en SI-ESBEEK,dcEet-k'an Jzxonkrcp Bei
jerew
g-erd.bl.147.

(4)vuoEwuR,Cltron.r.Ilolt.bl.115.
(5)v.MIERIS,Cltarterb.z,.Holl.D.IV.b1.422.
(6)Ok4#eRoll..
Dï,.Kron..Div.XXVIII.c.4.
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hetmaskeraf,achterhetwelk hj eenigen ti
jdzjne plannen bedektgehouden h:d, en14X 1433
gorddehetzwaard tegen zAxoxA aan (1). ln Dordrechtwerd hi
j, dnch slechts,en
men houde ditwelin het00g, alsFoogd van zu oBx en Rumaard derlanden aan- 10v.

genomen (2). Dnn #rïel, waar hj a1sHeer van foorne het meeste bewind uit-ma
Sla
gtand.
oefende,volgde (3). Vruchtelons beproefde hi
jdoor brieven de overige steden tot 1417
tlienstap te bewegen. Op eenezamenkomstte Sekoonhoven,weigerde zAKoB:,bi
j
rade harer drie Landen, hem voor haren voogd teerkennen, bewerende, dathj
tevreden mpestzi
jn methetgeenhem bi
JhetverdragteBzervlzetwastoegekehd.Verbolgenkeerdehj naa: Dordreeltt en ontzegde zAKosA, indien zj zich nietonder
zi
jne voogdijstelde (é). Een blnnenlandsche oerlag wasonvermi
jdeljk geworden.
JAKOBA .maakte zich totweêrstand vaamdig en beval de Zeeuwen zièh te wapenen , 17 v.

om haarbehnnrli
jk tekunnen dienen (5). JAx Tan Egmond en WILLZX '
van WràelnlSaanq.
lagt,
boden zAx ran Wdù'
erdl hunnen W stand aan, welkevan' zt
jnen kantbelôpfde, hen
in alde heerli
jkheden en gcedèreh teherstèllen, uitwelke zj verdieven waren (6):
Hertogazlyorpvan Gelr. ondbrsteunde hen, hoezeer h'
j nnzi
jdigheid huichelde en
beval dat pnoch tegen het Jfïc#f, en bondgenopt van z&KovA , nnch nok tegen

Kolland,in ofuithetlandvan Gelrevjandeljkheden gepleegd mogten wnrden''(7).
Hetbezitvan GorLnehem en het land van JrkelwasvonrzAx Tan W:ïjdren, a1s
Heer van N aarden en Goozland, het land van liroerden en dat van i'oorne maet
den #rïelvan hethoogste belang, dewjl hj alsdan enèegzaam het geheele Zn;&
Kolland van dien ti
jd in zjnemagt hatl(8). In <prïwc/èd- ontbrak het den vAx

Ahuts nietaan vrienden. Donrhunne hulp màaktezich zGxoxn bj vèrratsing van
die stad meester, en dreef de Hollandsche bezetting inhetslot, welke dit voorzAKonA
inhield. W xrLzx van W rA:J volgde hem Ran het hoofd 4an -Geldersche en Luik-

sche benden, die np vl
jf en dertig duizend man begroot worden, versterkte de
stad en scheidde haar door eene gracht van het slot af, om daaruit niet onverhoeds

overvallen teworden. Dan dejonge Gravin trok onverwi
jld meteen aanzienll
jk getal
(1)Ziev.MlERxs,Charterb.r.Holl.D.1V.bl.428,430.
(2)v.M1ERIs,Charterh.m.Roll.D,I7.bl.431,
(3)wz.
uxlwR,D.111.b1.418.
(4)owde#/11.Div.Ar/p.Div.XXYIll.c.5.
(5)v.xlxlkls,C'
/lcrfers.r.1141.D.IV.bl.432.
(6)Oudef/bll..
Div.Kron.Div,XXYIII.c.5.

(7)NIJUOFF,Gedcsi-'
l
r.uitde Gesch.r.Gelderl..,
0.111,b1kCXLIY.
(8)Yerg.:II
-PSRIIIJK?D.lY.bl.60.
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14œ - gewapenden uit Ilolland en Zeeland , versterkt tloor Utrecbtsche en Amersfonrtsche
1433 burgers, onder bevel van w ALRAvz> Tan Brederode, langs de M erme en kwam op
het slot. De Stichtschen bestormden het eerst de stad , schoten bres cn trokken over
de gracht binnen ,door de overige benden gevolgd. su viel in eene der straten , de

Krijteteeg genoemd,een allerbloedigstgevechtvonr,inwelk zAxoBx deoverwinning
behaalde. W zrrEx van Wridlen meerdanduizentlzi
jnermannen,onderwelkeeen
aantal Geldersche Ridders en Knapen , waren gesneuveld; en de Graaf van Fernen1 V' hurg
E
d en onderscheidene andere Edelen en gewapenden gevangen
w in, zAx van gm on
term'
. genomen. JAxosx had het verlies van w ArhAvEx van Brederode, baren stadhouder

141f

in Rolland en Zeeland,tebetreuren. Zi
jvoorzagGorznchem van bezetting entnng
metde kri
jgsgevangenen naar den #ccy (1). Xen verhaaltdatdeGravin, op het
vernemen van den .dnod van w lLlavx van Jrkel, in tranen uitbarstte en uitriep :

))lk heb niet gewonnen, maar verloren,'' dewi
jlzi
jgehoopthad hcm gevangen te
krjgen en dan metdevri
jheid tevensharehand teschenken (2). Zeker is,datzi
j
Gorzneltem nietverliet,vôôr dat het li
jk desgesneuvelden Jonkersaldaarplegtstatig
in de kerk wasbjgezet(3). Debezittingen dergenen, welke de stad aan Eoxowb
Terraden hadden , Averden op haar bevelverbeurd verklaard en ter verkoop aangesla-

gen (4). Dekinderen van den gesneuvelden 5vALMAvE> van lyr:d:rod:daarentegen,
begiftigde zi
j metaanzienli
jkegeschenken aan geld en goederen (5). De Stichtschen
werden in alhunne nude voorregten, vrl
jheden vgn tollen en dergeljke in Ilolland
bevestigtl(6).
Het berigt van de zegepraal der Hollanders verspreidde schrik in Gelre. Aanstontls
werd d.e weerbare manschap t0t dekking der grenzen , die, z0o het heettq, tloor de
Brabc dersbedreigd werden ,opgernepen , endebe/etting vanNijmegen,Rozendaat

(1)Magn.Cirps.#el
g.p.394. Oude R011.bir.Ardzl.Div. XXYIII.c.5. Yztogwzu ,
ckron.m.R oll. b1.111- 114, of Cron.de # 01/.p.604,605. Cltron. Tiel.p.466. HEPA,
p.271. Goudnoh Kron.bl.120. De wer-.:EKz,bl.361- 366. v.xIER> ,Ckarterb.m.Roll.
D. lV. b1. 527. De Fïfc et Aeâ. Gent. Dppl. de Arkel, P.234. Naar xpwsTaztzT, V.1.

ch.182.p.259, liet JAKOBA eenige der gevangenen hcthoofd voordevoeten liggen,omdatzi
j
tegen haarontrouw Ldesloyautez elrerd zlle4geweestwaren;onzeschrl
jversmelden hlervan nietsr
Vergt1xtnzRmzx,D.1,V.bl.61.

(2)Kzxp,Bevchr.r.Gorçnchem.bl.207,208.
(3)Oude#://.D#.Kron.Div.XXVIII.c,5.bl.258.
(4)v.xlzRxg,Cltarterb.m.Roll.D.I#.b1.436,437,472.
(5)v.Mlzals,Charterb.r.Roll.D.lV.bl.419,

(6)v.Mlzals,Charterb.r.Roll.D,lVrbl.45,).
%
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v.
n het slbt, te Oî
jen versterk't.envan kri
jgs-en mondbhoeften '
voorzien (1). Doch14y.,
fle woelingen eh kui
peril
'en van zAx'
van Bez.ieren in Rollahd,beletten ZAKOBA,of 1133
harer&adslieden'aan buitentandsche eorlogsv'
eering te d'
enken'; zij zag zich zelfs ge- wi
12T
.
ndrnngea 'de burgers-van D otdrenh'
t welke de belangen haars'
ôpmà b'
evorderden , &oor term.
.
.
1417
,

openbarevi
landen.4everklaren (:).
Ongetwi
jfeld'gafdezestAat&'
an zaken'aanleiding, haarhuweli
jk met den Hertog
vanBraband,.hpezeer tegen àaren zin,te voltpoi
jen. Des Pau'5en bewilliging werd 2av.
verkreNgen en de plegtige'voltvekk'
ing. tegen de.aanjtaanae tentemaand bepaala (3).Iowi
nzm .
'

Maar,de s1uwe tuikseh'e Biss
'cllpp wist (loor invloéd'van Keizer slGzsxrwo, pe intrek' 5 .v.

l#en tegen ZAKO:A# overLo
uw4
lking zlezer bewilliging te bewerken*'(1). Zt.ne geweldenari
m aRn
5YolkfZi
jgeklaagd én z'
ich zelve'sc'hade
'veryoqding.
vèrschafthad,'
ontaardden weldra in 1418
jkt
openbaren krj'g (5). tOfschoen dejaarbiekeh daarvan op dat/asniet'gewigen,,'Hi
Xe
n
A
'
i
ndt
i
mzulks s
echterx.
oékedersprdkeli
l'
k uit echte staatsstukken van dipn ti
jd.
@
,.

.

.

.

.

.

ltlè vai.zA> van
mersi dat de Jonge'Graaf.van Nanaatt'
l
in.dezeù. kri
gg zich aan de zi
,

,

jn vader,'xxoxrsazcxT'van Acz'#4
.ù, Héervau BreW4f
g
êkr:zzgeschaard'had (69. Zi
daj daarentegén '
, 'hàd 'op begèerte des'
.llertogsvân krabànd, zi
jne manschap aan
tlen Luikschen Kerkvoogd opgez'
egd (1). J
'Akomw zelf'
.
had eeh hulprerbondmetden
Hertog van Wery tejen hàren'o0m 'gejldte: (8). De'Utiechtenaars en Amersfoerders 21v.
LouwW aren i
ù dien oorlojtexen',hem''hare,z
bondgehontep,,'
en zi
j tbelooft9'buiten hunne ma
and.
toestemming , zich niel mel.hem tezullen verzpenen (9). O0k 'werden OPhaarbe31v.
,

velk
, de goederen .
der,xvezerspannige Edelen Terheurd verklaard en aaq Rnlere,5Yep
g'Louwmaand.

geschpA en (10).

(1)wzzsozF,.
Gedenkw.>ïzdeJe#c/l.v.Gelderl.D.111.b1.:6X
,LV.
(2)v.lfEnzs,câarterh.,
r.Koll..
D.17..b1,
.,
436.
(3)v.xrERxs,Charterb.m.Koll.D.I7.b1.440.
(Ijv.xlEqls,Chartevb.w.R011.D.IY.b1.445.
(5)v.xxElls,Cltarterb.r.Holt.D.IV.b1.442.
(6)Zie de brieven van den 16 en 21v.Lçntemaand 1418,W v.xxznzà, Charterb.è.Iloll.
D.I7.bl.475.

(7)Ziedcn bzçefvan den 1.*nvap Lentemaand 1418, bi
jv.mgRls,charterh.r.Roll.D.IV.
b1.464,476.

(8)v.Mnxls,ckarterb.r.11011.9.IV.b1.450.
(9)v.Mxzgxs,Charterh.r,#pl/.D.17.b1.454,455.
(10)v.xzEl'ls,f'
écrler>.z,.RqlltD!IY.bl!458,460,4O,
lI. Dszs,2 Sr
rrx.
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Inmiddek w.$ zAs vqn W:.Jgw4,nndanks.
het verbod desKeizers (1),pp d6n

bepalden tjd in den #@4g gekemen,Qm hethuweljk metzAKosx tevoltrekken(2).
Even weinig belette de.
vqrniquwdq intrqkkingderPauseljkevergunning (3),datdie
ethtverbindtenisià tegenwqordigheid der Statqn van B rabqnd,van Renegouwen , R olland, Zeeland , de afgevaardigden desHertogsvanRourgondië,enveleEdelenenadelv

L3e0
v.li
jktvrouwen plegug gesckiedde (1). Later herriep PAusxxsvxwvsv zijnebrievtnvan
ntcma
14a1n8dherroeping,welkeNj slechtsuitvreesvoerdçnK.eizerhaduitgevaardigd,enverklaarde
1 v flqnaangeguenechtvnbrwettig (5). JAx vanBrabandnam dentitelaanvanGraafvan
nrasm.Ilenngoumên, Rolland, Zeêlqn4 en HeervanFrzealand) hj werdin diegewesten
alsLandsheer,geljk sj'qq g4malin inBraband'
,alsIpndsvrouwe gehuldigd (6).
JA> nan W .f?'
:as 14 te regtbegrepen, dat hethuweli
jk gjnernicht hem van
dien invloed ophetleatuurharerIanden Kou beroeven,welken hi
j in den eersten ti
jd
xo
or
z
i
eni
ge
n
r
a
de'
'
en
di
e
n
ha
r
er
harerregeringhad ui% oefend,tben zj5- ))bi
j xjnen
moederde zaken bestuurde (7). Hj wasderhalvesteeds bedacht geweest het te veri
j4elen,,ofscbonn hj dit eerxt Otveinsd en erkwanswi
jszplfszijnetoestemming aan
gegexen had. Toen hi
j nu hierin te loor gesteld was, had hj langseenenanderen weg getralt zdu,dnel te bereiken, ea zich tot den Pam en den Keizer
.

,

-

4

geweud, die beide op d: kerkvergadering te Cou tanz tegenwoardig waren.

Keedslang wars van deu geesteljken stand, washi
jhierop zi
jn alnzoek door den
Pausvan Si
)'n bisdom ontslagen en hem bewilligd geworden , metzLlzxvxTu , dewedlm e
l4n Axvoxq
lzj Ilertog van BrAand,eenevolleni
chtdes Keizers,in hethuweli
jk te

treden,waartoehi
jreedsvan slolsxvxn verlpfverznchten verworven had. bithuwe.
ljk,waaruitzich welligtdehooge ingenomenheid desKeizersvoorJAx van 'ef
g'eres
laat verklarene, werd kort daarna gevierd en verschafte den echtgenoot het bezil, nf

liever het bestuur van hethertogdom Luxemhurg, hetwelk zi
jnegade alsweduwegoed wastoegekend. Tevenshad hjvan den Keizerhetverlt
jdergraafschappen van
Ilolland , Zeeland en Ilenegoumen verkregen. Het shatlstuk daarover, den dertigsten

(1)v.MlElls,Cltartet-b.r.Spll.D.IV.b1.466.
(2,)OudeSoJl.Dir.'Kron.Div.XXVIII.c.6.
(3)v.Mlzlls,CharteL
b'
b.r..
Uoll.D.IY.b1.476.
(j)E.
>ql.wls.
pscqll#,ht.Jf?eçre,.smlsxvsol,apud v.Mlzxls,charterb.r,
.H011.D.IV.bl.446.

'

oude So!I.Dir.Kron.Div.XXYIII.c.6. Dlvzxrs,Ser.Brqb.Lib.XYIII.p.224.

(5)v.Mlzxxs,cltavterb.m.#011.D.IV.b1.485. oudee:ll.D2.v.Srpa.Div.XXYIII.c.6.
(6)OadeSpllaDiv.A'
rp,u Div,XXVlIl.c.6.
(7)v,xlxvls,Cltarterb.r.#:1.
1,D.l#.h1.3.
99,1
.*.
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van Lentemaand uilgevaardigd, is aan de Edelen en steden deàer laqdèn gérigt, dié 14Y 1133

pdes Keizers en des H.Rjks onderdanen en getrouwe geliefden'' g:noemd wbetl:n.
Szçxsxcwpverklaart,datGraafwzLtxx,))df:Kélzea eh 4e:H.Rj'
kslèenMah'
.::ome.
delîd''zonder weltige manneli
jke erfgenamen overledx
en zjnde,l.g'h'
e graifRhupp:h aan
hem , als Roomsch-Koning, regtens fezvallen waren eh 2at h:
.*'dezê Aah'zA# , w xt-

txxs b'oeder,had opgèdragen ôm un hem en b:t'
Ri
jk 4n lz- t: bezitt:n,ik *e6r>i1 van zAx#zoon van wj'leh AxToxzz,Hertog van keahand ,enzu ovx,.dochlè:vé>

wj'ltn Hettog wttLxx, welkezich: zbnder'sKeixrsioestemmi:
bj,'in h'
etbezitdei
zer
landen gestèld badden. N swege beveelt hi
J'a'
lleh'landzatenj (çzAx van Xrî
v
.9p-'
en diens wettige mahnéli
jke nakomelingen allëen vlbr h'
un-. wâren Hèer te drkthnen, terwi
jlhi
jhen tevenstan'
den éed 4an gftrxwhe'
id on4llaat,w4lk+.
h zi
jkln zxx
tan WreHw? en zAmotA mogteh afgblegdhebben''(1). De Keilèrschehk hierw4'
g
waar:ver hi
J niet beschikken xhogt en M'
aqrep'hi
J'g4en eégt1étWèré
'ld had.. '
Iombë'
,
esteld dat Ilollgnd,
en Zeeland ih dien ti
'' n:g mansleehen *âte:, welke à'
hooW
cntsténtenis van wettig manneli
l oi* weder aqn hetRp
vk verviclen,1:* àuhs'vtoch
* 1 met l<.#rouwenleen Xentgos-n hetgevalài
jh (2). bézévergissi:g'ofwille*

.

.

ktudge N schikking met opzigt tot dat g.
ra* chp , bcezemt reedà weinig vertrouWen

in,datsxoxsxvwp over 4ebetrekking van Kollàmd én Aeelahddestjds4othetDuitsche
Rijlt,behoorli
jk '
ingelichtlweestzi
j en niet eek hier zi
jneMagtt: bhiten'geguan is.
(

f1

v

Zeker begrepen dit zoo.d
'e Hollanders en Zeeuwenk Zi
J' verklaârden oppdl
g'k aah zAl

van Wei
J''er- , toen hq
-' bi
j hen alndrpng, hem alsLandshetr1'
e efkexmen';dat'zi
j
JâKOBA, ))h'
nnne wettiggebb/en lual
'dsvxi
ouwe, dochle: exiteytb'di'
rvah llee g wlx,-

t:,,all'
Grav'
in gehuldigd haddeh; datàj aIsibodaaig dôn'
rhe>'télteh *âserkend
gewotden,en hi
j z'
i
jneleenen van haarentvangeh had';.,/j zoudeh haâ:dethalveniet
bejeven O verzocbtenhem' ài
jne aanspraken te laten varen.p'
Reedsdr
piv
*maal,''voegden zi
j er bi
j pzi
jn deze landen op vroàwèn '
oveègegaan; en wi
j hebben daarenboven keizerli
jke brieven, dat deze gewesten onvereterfeli
jke leenen >gr:p.'' ln
dien zelfden geest uitten zich de steden' van Henegoumen , te regt bewerepde, dat
.

.

.

.

R

@

..

e

:'--J.!-

dit gewest reeds van ouds een vrouwenleen was(3). JAx van #:f
jeren besloethu
verder door geweld te verkri
jgen,wathi
jdoorlist'nietkonde&'
étwérteh'
. tll
je'
r- 27v.
sm.
zochthulp bj den Regentvan Engeland,om zich gewapenderhand ih het'
beàîtQer Qr
j4aj
8
landen testellen,welkehem doorden Keizerin leen waten ojgedragbn (1). JAK/VA
-

(1)v.MlERxs,Chdrterb.r.Roll.D.fV.bl.47'7:-470.
(2)Yerg.sltnxltnzzK,D.lV.b1.69. s'EGzx:lrkk,'
bl.'f49'
,150.
(3)OudeIloll.Dfr.Kron.Div.XXVIII.c.7.bl.2!j.
(i)v.xlEaxs,chavtevh.m.Ilotl.D.Iy.bl.483.
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1406- vaardizde hierpp terstond naar Zeeland bevelen af,.om ,door eene vlootde kusten en
1433

-

v

x

.

3y. stroomen te bevqiligen (1). Te haren behoe#e wer; dnor de steden krjgsvolk in
B1
lo
4e1
im.
8 Flaanderen geworven en geld in Braband opgenomen (2), Tevensontzegden vele
Edelen aanzAx van W:f7.er:o vredeen vriendschap,oG he.
t onregt'
en lced dnorhem
hunne Landsvrouwe aangedaan (3). Ht
j daarentegen rusttein Dordreehten in des
W rïel een aantal schepen uit'
, welke de Taartnaar E ngeland , Wrcâcltd en op de
Zeeuwsche streomen onyeilig maakten; en gafaan de koopvaardi
jschepen zt
jneraan.

hangers naar.B rakand en F taanderen ,'het geleide eqner gewapende scheeps-

magt11). Hj dee; de koopyaartzi
jner tegenstanderseenige afbreuk; doch een aanslag door den Bri
elschen Burgemeester zwcos'vaAxcK in zi
jn naam tegen Seltiedczzz ondernomen , mi
slukte (5). DeDordrgchtenaarstrokken roovende en brandende
tloor tot Zzerg
-kzee, waar zAMoBA*s vloot moestbi
jeenkomen; de Brielenaarslegden
'& Gravenzandein assche,en penigevrienden van zAw van Beç
jerenvermeesterdenMeve
r
ni
e
l
den
i
n
Jmkt
e
l
l
and
en Kennemerland ,
ddzzllïk (6). De Jakoba'sgezinden
.

.

.

uit weerwraak de goedpren van' oEaax'
r van .
# ::->à:rk, die zAxosA hulde beloofd , doch zich thans vo.oy haren'oom verklaard had (7). JA> vam W:f
J-eA'6N hatl
inmiddels den titel aangenomen van Graaf van Kenegoumep , Holland, Zeelay
en Heer van Friealand. Onder dien naam verleenze hi
j aan zi
jne ))lieve getrouwe
stede van D ordreehtt'' den twintigsten van zomermaand, een handvest en werd al.

,

daar totGraaf gqàuldigd (8). Het belangri
jkste puntin ditstaatsstuk,hetwelk verscheidene voorregten voor D ordreeltt in het.
bi
jzonder vervat, is de yergunning aan
tle steden van Holland en Zeeland, om ,= datzi
j hem gehuldigd zouden hebben,
A)raad en vergadering metelkander te mogen houden, totzk
j-ner eer en 'slandsoorbaar, mits niet dragende tegqn hem , zv
--nen lande, ofzk
j-neheerli
jkheid.'' Tevens
beloofthi
j, niet te zullen munten dan met'
overleg en toestemming van zi
jn.Raad en
zi
jqe honfdsteden,alsDordrecltt,Ilaarlem ,D:lren Leiden (9,).
,

.

(1)v.lxxRxs,Qhnrterb.m.Roll.D.IV.b1.484.
(2)wAGzwwzk,D.111.b1.427,428:
(3)v.MlEaxsjChartetb.w..Iloll.D.IV.b1.48.
5,487.
(4)wAGxxwza,D.111.b1.428.
(5)v.wux,kaleez.op de Faderl.Sùf.bl.201.
(6)Oude#0/1.Div.AroAI.Div.XXVIH.c.7. Wzuxzz.,D.111.bl.4:7.
(7)v.MlgRzs,Charterb.r.Holl.D.IE.b1.4j0.
(8)v.xllRls)Charterb.m.Roll.D.IVtb1.488,49:.
(9)v.xlgxl:)Ckarterb.m.HolI.D.IF.bl.4V.
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Zno belangri
jk voor de steden het voorregt was, afzonderli
jk te vergaderen en14œover 'sLandszaken, buiten hjzi
jn van den Graafofzl
jneambtenaren teraadplegen 1133
en te besluiten, z0o bedenkell
jk was tevensditvoorregt uithoofde derbi
jgevoegde
bepaling, dat in die ))vergaderingen nietstegen den Graaf, zi
jns
land ofzi
jneheerli
jkheidondernomen mogtworden.': Aan dezevoorwaarden kon eene uitlegging gegeven worden, welke het afzonderli
jk bi
jeenkomen van weinig nutzoude maken; en
men had reden , om de woorden en beloften van eenen Vorst te wantrouwen, wiens

trouweloos gedrag tegen de Luikenaars niet vergeten was(1). De steden derhalve,
Felverrevan JAx vanW:#-:r:zIvoorGraafte erkennen,toonden zich bereidvaardig,
de zaak van zwKosA en haren gemaal tegen hem te verdedigen. En toen de Hertog
yan Brahand , ondanks de vermaning des Keizers, om het bewind der (lrie graaf-

schappen aan dcn gewezen Luikschen Bisschop afte staan (2), in overeenstemming
met'JAKOBA tot he'
tbelegeren van D ordreeht besloten had,' verschenen de afgevaardigden uit een en dertig steden in '>Gravenhage,om overditpuntteraadplegen.Xen

keurde de vermeestering van Dordrecltt, dewapenplaatsvan zAw Tan &ï
y6rew,uit
welke de meeste strooptogten ondernomen en werwaarts de buittn gevangenen gevperd

werden, met reden nnodzakeli
jk, om derustaan hetland tehergeven (3). Tegen
het einde van Zomermaand werd de stad deor de vereenigde Brabandsche en Holland-

schebenden ingesloten,om haarden toevoerafte sni
jden en daardoort0tovergave te
dwingen. DeBrabanderswierpenin hetdorp deJV#'& ten Zuid-W esten,en deHollanders in P apendreoltt aan de M erme ten Noorden der slad, een blokhuisofbolwerk

op. De belegerden,van leehogten gewapenden ri
jkeljk voorzien, deden'bt
jnadageljks gelukkige uitvallen op de Brabandefs,welken zi
jeenige schepen afnqmen. Het
Gleg werd zesweken,doch zonde:nad*uk voprtgezet,dewi
jlzichonderdeBrabanders
geheime vrienden van JAx van #:#':r:n bevonden, dieelke onderneming tegen de
stad wisten te veri
jdelen. Den beleyeraars ontbrak het daarenboven aankri
jgs- en
mondbehoeften , en om hierin te voorzien , was de schatmeester van K olland. Flxzlps
Tan Y cezewccr , verpligt, op eigen gelopf en onderpand , hier en daargeldentottien

ten honderd op tenemen. De Brabanderseindeljk in een gevechtmetdebeleger&n
teruggeslagen, staken hun blokhuis in den brand en namen met hunnen Hertpg de

vlugt. De Dordrechtenaars joegen hen tot Geertruzdenherg achterna en keerden op
nieuw met grooten buit'
benevenseen aanzienll
jk getalgevangenen terug. Beaftogt

(1)wwczxkza,D.111.bl.426,427. Bltgzllnlpx,D.lV.bl.59,œ.

(2)v.Mlglls,charterb.r.Holl.D.IV.bl.486.

(3)wzGEwll:,D.111.b1.429. Verl.oude#:1/.Dir?Kron.Div.XXYIII,bl.250.
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11*- der Brabandeys noz zyakt: de c llander!, die
' aan d*n andpren kant gelegerd waren ,
1433

om insgelt
jksweldra op tebreken) zj lieten hetblakhuisevenwelbezet, datechtei
spoedigdoorzAyvan #:#':r- stôrmeuderhand veroverd werd, wàarbi
jAplrAAx,een
o8 v.nataurli
jke zoah van Hertng AtsxzcsT en bevelbebhrdiersterkte, metdemeeste
ma
na
gn
st
d-mznschap snettvelde (1).
1418 Dè Brabanders, om hunnen smaad af te wissehen, deden eenijen tj4 daarna
eenen inval in het land #an Feorne en étaken Goereedt iu brand (2). 0>
h:n te keeren begafzich zA> van Be%
jkren,verzeld doorden GraafvanKernenbun ,
dtn jongen Graaf vqu Na-aw en andere Grôoten, in den W zelvoorGeervlzet.
Eehe talrjke menio mielsche burgers, onder bevel van deù lhatgemaeeslr
.

zAxoa vwAxcm , diende hèm te water, en bevnrderde ondmr Burgenxetter

lAhTgLxrgAM:IXRUTZOO>j zjnen aanslag epRntterdam (3). De ttad werd gronten10v. deelssdoor verrau &au binnen be- gtigd, en ,Ax va. wef
gw .. aldaartotGraafgehul-

Wdn- d d m werkzaa- id en moed van zxkbsw alleen w lette

, d
D:aand. ig .
athi
jzich vau Del
#,
Sehzedam en Gottda
' meeslermaakte, ep welkehi
jhd thansgemet, dèch die zt
j
aamtnnds
eeke geàegza q bezetting voorxien had (#). Op voestel<ah yxplv,,
Graafvad Ckavnlola,nadtvbantl *4er deh naam va.
n d6n Gew alsHere <anRottr27v.g,
x.<
' fi'bekeM , wexleen wapenstil/aud.tusxhen destri
jdende partp
-'en getroFen,die
Wi
n
l
l
t
d
a
lu
t
o
t
â
a
n
d
e
x
u
i
t
i
n
g
4
a
n
e
:
n
v
r
e
d
e
s
v
e
r
d
t
a
g
v
e
r
l
e
à
g
d
we
rd(5) JAw van
maand elke ac
W/g*èe'. gibg niettemin vnort methetplegen v:n vi
jdudeli
jkheden;a1smeestervan
.

.

b- drxlr, R6ttevdam en den Bro l, hield hp
'' Zuzd-Kolland en Zeelahd in be-

dvung eu den mbnd deeJfclyAoor deKhtpen&tJakelA'.
smzintleh gesloten (6).De
27 v. lafhartige Hetteg van Beahahd zag âietal
leen legeweld- ari
jen van den o- zi
jner

Wi
n- gem.lin geduldig 4an,maa'
rbeleoMe selfs,4a1hi
j bi
jkinderlposo4erli
jdenvanZAK/BA,
terrn.

(l)Magn. Chron.Bel
g.p. 395. Oude Roll.Oïr. Kron. Div. XXVIII.c.8. Ijlszzltvs,
cltron.Brab.apud GoroldoEvEx, bl.439. v>:to>r
xàEa, Chron.r.H oll.bl.116. Goudsch Awp)?.

bl.122. Dererm.BEKA,bl.369-371. wwGExlza,D.111.b1.42ù,430.

(2)Rmuxltsaul, C*ox.m.Zeet.D.lI.b1.190. wàGzxzàh plaatst, naaronsinzien,mindel
waarschjnlijk,deze geWurtenisti
jdenshetbeleg van Dordrecht.D.111.bl.430.
(3)v.wuxop wlGlxllR,St.IIt.bl.86.
(4)oude Holl.Oïr.Kron.Div.XXVIII.c.8. De '
?
lerz?l.SEKI,L1.371.
(5)v.xlEals,Charterb.r.11011.D.I7.b1.5û1,506,513,518.
(6)Oude#/11.Dir.Xron.Div.XXVIII.c.8. 'V:tD:5'.kEn, Chron.r.Eoll.bl.116.v.XIERI
Charterb.*.R611.D.
*.lV.L1.506.
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den m komelingen van zAx van W:f
gkr:o teterfgo amen ran Renngoumen , Ilolland,1e 1433

Zeeland en Frzesland zou verklqren (1).
Deze belnfte z&l niet zonder invlx d np hvtbesluitvan JA> Tan Wë'
:r- gebleven
zjn, cm de aaugebo4ene tusschenkomst des Hertegsvan Bowrgondq , terregeling
zjnergeschillen met#AxoBA enharen echtgennat aan tenemen, nfKhoon die Vorst
op beidenaderebetrekking had danpp hem. Hj knndedaarenbovenindetegenwonrdige gunstige nmstandigheden,zich vnnrdeelige vnarwaarden beloven (2); terwi
jlhet
weigeren van eenvergeli
jk,hem demagtvan Rourgondziznu np pen halshalen,tegen welkehjnietbestand was(3). Men tra; dan teW oudrohem inonderhandeling.
De Hertpg van BourgondLë,dnorden staatvan zaken in Frankrk
j'k teruggehoutlen,
40np gjnen zoon,den Graafvan Clkqroloo ,en wopzwllx vanZyaemlarg,Bisschop
van Tnrouane, met een aanzienljk gevalg derwaarts(1). JA> vqn #:fg':rel had t0f
zjne zaakgelRstigden denjangen GraafzAx van Flezcy, zA> van Egm-d,GERAXO
.

ran Se:- wierà en eenige andere Raden bqnnemd ,aan welke de Heriogvan Brau nd

vrt
jgeleideverleende (5). Even alszA> van #rcJlW ,Yrouw zAxolA en haremoeder 3 v.
MAKGAR:THA Tan T0MPg0nd4 , W&shjechterook in per- n tegenwoordig (6). EeneSkPer
0klm.
talmjke en schitterende Gchaar van de voornaamste Hallandsche, Zeeuwsche,He>- 1119
gnuwKhe,nevenseemige Vhanwche en BrabaudscheEdelen wopnden dezebelangrjke
vergadering W (7). Op lastdesGraven van Chqroloo werden dePlmtenYanverloening npgesteld,diewederzjdsgeteekend en bezegeld werden en van welke dehoefd- jav
io aui deze is: Dovdrenht mcthet Hljuw- O djkgraafschap van Zwzd-Holla# ,Skprok.

G orina em e: het Land van Jràdl, Ler dam met het œ liggende grx dgebied ,de tlm.
landen van Seltoonreéonrd en Ilagequzn , nevens Rotterdam bleven aan zA> n@n

#ëkrd.,maar als leen van JAx va. #rlllnd en zAKosA. #-:gpv=- ,Eollqa
en Zeeland zouden getlurendevl
jfjaren doorzAx nan #r@Hw# en zAx van #:#':rte zamengeregeerd,en aanbeiden,geli
jk ook aan zAxolA,doorbaljuwen,schouten,
geregten en andere amblnaren den eed van gehcorzaamheid gedaan worden ;dach zA>
nan Brahand alleen zou hen aanstellen , en de slotvx gden 0ok aan hem en ZAKOBA ,

(1)v.xlnls,Ckat-tevb.t,.Roll.D.lV.b1.506.
@)wzozxzA:,D.111.b1.431.
(3)BlsoznplzK,D.1V.b1.C .
(4)v.MlERls,Cltarterh.r.Iloll.D.IV.bl.521.
(5)v.xlERls,Charterb.r.Ilolt.D.lV.bl.519.
(6)Oude#pf/.Dir.Arda.Div.XïVIII.c.9.
(7)v.MIEAIs,chartetnb.r.H011.D.lV.b1.526.
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111 - niet aan ztw van Beil.eren .eehouden zl
'in. Even zoo zouden de inkomsten der drie
1433
'
't'
*
landen alleen door zAx van Brahand en zi
l.ne gemalin genoten,maar de rekeningder

rentmeesters o0k voorzAx van #:#*:r:zlgedgan worden. Z0ozAKosA lkinderloosoverleed, zou Renegoumen ,zoowel a1s Kolland , Zeeland en Frzealand , terslpndaan zxx.
nan W:ïJ':r:zl afgestaan worden;zAx van Braband moest hem daarvan brievenleveren,
t
loor acht of negen Edelen uit e1k derdrie graaflchappen ,bezegeld. Baarentegen moest

zA> nan #:#-erep van alleeischen en regten,welkehj doorPauselt
jke ofKeizerljke
glftenop deze gewesten mogthebben,afstanddoen,debrievendaaropbetrekk-eljkaan
den Hertog en de.llertogin vanBrahand dverleveren en beloven , 1etnietmeertlan zestig
paarden tegeli
jkinKollandteverscht
jnen.Iliervoorwerden hem honderd duizend gouden

Engelsche nobels(driemaalhondertlduizend gulden),inruim twee jaren te voltloen ,
toegelegd , onder borgtogt derHollandsche en Zeeuwsche Edelen e;
n steden ((za0 velo

men tlaartoe kri
jgen konde-''
. V oprts'zouden de'wederzi
jzstoegebragte nadeelen,
))doode tegen doode, brand tegen brand, roof tegen roof'' vereffend gerekend , de
gevangenen geslaakt en den ballingen terugkeer vergund w orden. De zaak 4an JA>
'
van fgz4pztd en w xrLEx van flz'w:lwzdïzlwerd ter beslissing des Hertogs van Bourvpzldïl gesteld ; de schade donr oxhazT nan Reemskerk geleden z0u 1en van zAKou
.

Bk's zi
jde vergoeden; en devoorr'
egten vaa Dordreeltt,,welkestad uitdrukkeli
jk in
deze verzoening begrepen was, 4oor dtn Hertog c'ndeHertogin, van.W/,dbandbevestig;

werden,geljk den volgenden dag geschiedde. Ditevçn merkwaardig.als zonderling
verdrag,werd van beidezi
jden plegtig opde'Evaùgeliënbezwbren(1); zAx van Wrc1 v.band en zamoskontslnegen pordrenkt,Rottèrdam en dedorpen vanhetbaljuwschap
G.;Sm'
zuzd
141a van
uolland van den eed, dien zi
jhun gedaan hadden of verpligt.geweest
waren tedoen,en gelastten hen,zAw van Weïl-6rdzlen zi
jnenakomelingenvnorhûnne
wettigeHeeren te erkennen (2).
D: groote voordeelen in het zoenverbond aan zAxTanW:#'
drentoegewezen,ofschnon
-

de zaken van zAKo:A gansch niet hopeloos stonden en tle meeste steden haar aan-

kleefden, geven eene hoogewaarschi
jnli
jkheid àan hetvermoeden,datdeGraafvan
charoloo ,vöôr het ontwerpen der voorwaarden , van hem de belofte yerkregen had,

dat hj hem , bj uitersten wi1, zi
jn regtop dedrie graafschappen zou afstaan. Mthans datditlaatstewerkeli
jk geschied is,bleek bi
j hetoverli
jden van zAx van W:fjeren in veertienhonderd vi
jfeu twintig. En wanneermep onmiddelli
jk nadiensdood
rxLlps van Wdurgpzldïlallesziet aanwenden, om zi
jnenichtJAKOBA, wiensnaaste
erfgenaam hl
jwas wanneerzi
jkinderloosoverleed,van hetgebied te ontzetten,kan
#

(1)v.mzRls,charterb.r.Iloll.D.IY.bl.521-525.
(2)vtxlzlls,Ckarterh m.#pll.9.lV,bl.532.
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men zonder de billjkheid of de waarschi
jnll
jkheitlte kwetsen, aannemen, datdit1406denkbeeltl hem
, t
oen hj alsmidtlelaarttlsschen haaren haren 00m optrad,bestuurtl 1433
en bewogen heeft, der Gravin zo0 weinig bewind alsmogeli
jk telaten,optlathi
j er
haar naderhand tegemakkeli
jkervan kondeberooven (1). Erisopgemerkt, datzAx
van Wdf
g>r:zl door dit verdrag een wonderll
jk soortvan wezen geworden was(2).
Graaf of Heer van Zuzd-llolland , mederegent van het overige 4an Ilolland, van
Zeeland en Ilenegouwen, wist men geenen gepasten naam vnor hem uit te denken.

Ht
j noemt zich zelven Zoon van Sdzldé*/lfzr:zl, van Ilolland en van Zeeland (3).
Laterwerd hj in velesteden a1sRumaard en O2r oferfgenaam aangenomen (1).
Onmiddelli
jk nahetsluiten van hetverdrag,begaven zAx van B'
raband en Vrouw
zAKoBA zich naar Ilenegoumen, om den eed van huldeen trouw te ontvangen (5).
Niet zonder voorltennis van ZAKOBA werd te Bergen w ILLEM ovxox'
r,'sHertogs gun-

steling en schatmeester,doorEVERIIARD,haren natuurli
jken broeder,en zi
jnemedgezellen vermoortl. De booswichten ontsnapten , en het gelukte zAxoBx haren zwakken

gemaalter nederte zetten, zoodatoverdezaak nietmeergesproken werd (6). Het
vorstelt
jkpaarkwam nu in Braband, en werdte K'
ilvoorden doordeafgevaardigden
uit al de Brabandsche steden plegtig begroet. Van hier begafzich JAKOBA naar Leu-

rpzz, waar zi
j metveeleer werd ontvangen,en de Hertog vertrpk naar'>EertogenJ/z'
c/l(7).
Beider afzj'n verschafte zAx van #:!)kren gelegenheidzi
jneheerschzuchtigeplannen
te voltoogen. Slechtstwee dagen nade geslotene overeènkomst, ontboodElzoRlsvan
W prâ-dldzl, Heer van Zuzlen en St. M aartenndçjk, schatmeestervan Ilblland,de
-

afgevaardigden van Leiden met die van andere steden op eene dagvaartin den ffccg.

(1)wzGExzlR,D.111.b1.435,436.
(2)BltoERolzK,D.lV.b1.70.
(3)v.MlERls,Charterb.r.Iloll.D.IV.b1.529,530,531,533.
(4)wlGExwlR,D.111.b1.435.
(5)pluErs,Aer.Brab. Zïâ.XYIII. p. 225. Het M agn. chron. Belg. p. 395, verhaalt
daarentegen,dathetvorstell
jkpaarzich terstond naarBrahandbegaE Dathunnetegenwoordigheid aldaar tot hetstilleneenergevaarli
jkebeweging vereischtwerd, gell
jk wzGzxzzR, D.111.
b1.437,verhaalten hierin doorBltoEaolzK,D.lV.bl.70 en anderen gevolgd wordt,Jsonjuist.
De tweedragtvan welke MElzEnrs,A nnal.Flandr.Lib.XYI.p.261,spreekt,enwaaropwzGEyAza

zi
jn vermoeden grondt,had laterplaats,geli
jk naderzalbli
jken.
(6)olvzErs, Iler.Brab. Zïâ.XYIII. p.225,226. HzRuvs, Znnal.Wrcà.Lib.XXXVI.
p.389. Awoxvx.Cltron.Wrc:.Duc.p.159. DEwEz,Sùf.Gen.de la Bel
g.T.lY.p.164.

(7)nlvzzrs)Rer.Wrci.Lib.XVlII.p.226.
II. DEEL.2 STUK.
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14
10
46
3-,
3 Hi
j verwittigde hun van het doelvan zAx van Bel
jeren, om van stad t0tstad te
reizen en gehuldigd te worden. Vier Leidsche afgevaardigden vertrokken den v0lgenden dag naar Gouda , waar de Hertog zich bevond, deels om hem te begroeten , maar ook deels om het gerucht te logenstraFen , a1s of men Leiden voor hem
gesloten houden en den burg tegen hem versterken wilde. Niet lang daarna ver-

scheen deVorstmetzi
jn gevolg in de stad, waarmen hem vier dagen achtereen den
eed van trouw aqegde. Ht
j veranderde eigendunlteli
jk de regering,geli
jk vervolgens
in de meeste overige steden , en stelde, in weerwil van het verdrag , op eigen gezag

hier en elders nieuwe ambtenaren aan. Xetnadruk eischteht
j van de steden,elke
naar evenredigheid van haar vermogen , de voldoening der honderd duizend nobels,

hem in het zoenverbond toegekend. Schoorvoetend en zelden op debepaalde tjden
werdende geldenbi
jeengebragt;zelfs diltwjlsmoesten de steden daartoe aangemaand
worden;doch scht
qnthet,datdezaalteindeli
jk totgenoegen desHertogsisafgeloopen;
crwordtten minstein hetvervolg nietmeervan gesproken (1).
JAx nan S6i
g-crczl voerde thans inderdaad hetalleenbewind in Ilblland en Zeeland)
want ofschoon aldaar doorgaans op naam der beide Hertogen , door eenen Raad van
achten de bevelen werden uitgcvaardigd, was echter FLoRzs ran W/rl.dîdzl, het hoofd

van dien Raad, geheel in de Bei
jerscbe belangen. Slechts nu en dan zond men,
vopr het uiterli
jke, berigten aan zAx van Wrclczld en scheenmethem overeenige
zaken van staat te willen raazplegen (2). Hi
j noch ZAKOBA verzetten .
'zich tegen
de willekeurige handelingen '
hunsooms, wiens uitsluitend bevorderen en bevoordeelcn

der Kabeljaauwschgezinden, het misnoegen der Hoekschen opwekte en het landin
#

23 v. hevige beroering bragt. In Leéden geraakten de beide aanhangen handgemeen , en
(lrasm.de twisten stegen er tot zulk eene hoogte, dat FlLlps van Bornelen met HEXDRIK , den
1419
oudsten zoon des burggraafs vAx w AssExAAlt, en w ILLEM van Brederode zich naar
de stad begaven. Xetmoeite bewerkten zi
j,datwederzi
jdsde slissing deroneenighe-

19v den aan goede mannen wertl overgelaten, maar men twi
jfeltofvan de uitspraak iets
.

Illoeim.geworden is. De onlusten althansduurden den gehcelen zomer door; en vkw BoltsELzx,
welke Hertog zAw van W:f
J-erezl op eene reis door Ilenegouwen en andere omliggende
cewesten vergezelde, znnd eenen bode naar den burggraaf en de regering der stad,
17v. .
zomcr-Om llen te vermanen de rust t0t op zi
gne terugkomst te handhaven. 9it baatte z0o
lnaand.

(1)z.MZERMAS',Fericclran âefheleg en deverorering van Zeïdezl door ffcrfpg zzx ran
Be%
jet'
en in 1420.bl.24-'
30. wzGuwla,D.111.b1. 437. Hetbehoeftniet aangetoond teworden , hoe ongetrouw en ongeschiedkundig sltp>mola ,D.IV.bl.70,71,weker alle:met betrek-

king totzzxvan BeI
jkren,heel'
tveorgcsteld.
(2)xuRxlw,Terltaalrcx &eticfcg en dercrprerïsg pcp Leiden,bl.28,29.
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WoiRi/ y S t 0F SR Z01fS een aanslag tegen de beWindslieden ge:meed Werd, die echter11001i13
Wislllkto 0X d0 Sollllldigen namen de Ylugt. De Oproeren en beWegingen bepaalden
zich niet tot Lezden alleen. Nevens deze slad werden J materdam ,Kaarlem en
D ordrecltt gelast, afgevaardigden naar vAx soRszu w in den Haag te zenden , ))om 13v.
.
d
lngstes ongestants wille, dat in den Lanze geschiedde, te beteren.'' De uitslag daarvan (
ma
and.
is ons niet gebleken ; maar niet lang daarna werd van wege den Hertog en de Her- 1119
togin van Brahand en zAx van #6ï
g>r:p , door goede mannen tusschen de Leidsche

poorters en hunne gevlugtestadgenooten eeneminnell
jke schikking getroFen,waarbj
dezen laatsten een vri
je en nngehinderdeterugkeerin de stad Terzekerd werd.llierop
verscheen in naam der beide Hertogen een bevelschrift aan de regering en inwoners

1an Ielden, waarin de twee Vorsten verklaren, ))datzi
j in overeenstemmingmet
hunnen gemeenschappeli
jken Baad en bi
jgoeddunken derbeide aanhangen,een bestand en vasten vrede trefen tusschen alle poorters en goede lieden van Lezden , zoowel die zich binnen als buiten die stad bevinden ; en gebieden een ieder, op verbeurte van ll
jfen goed, dit bestand en dien vredeteonderhouden totdrieweken na
.

de terugltomst van Hertng zA> van Wdfjv:o in Rolland) ondertusschen zouden de
ingezetcnen veilig onderelkanderverkeeren en hethunneongestoord genieten,terwi
jl
llet tevens niemand veroorloofd werd in de stad een pantser ofeenig harnas te dragen 7 v.
op boete van drie pnnd en verbeurte van het wapentuig.'' T0twaarbprg van de rustmllaeapfst-

ud.

en vretle in de stad moesten op lastderHertogcn, vi
jfen twintig Hnekschgezinde
burgersalsgjzelaarsnaarSchoonhoven,en een geli
jkgetalKabeljaauwschgezindenaar 13v.
Gouda zich begeven en daar, t.
'
d
het
be
s
t
and
,
vertoeven. Den burggraaf en de m
He
rf
t
) ens
11a
ns(
1
,.

bevplking yznLeiden werd bevolen , den Schout te ondersteunen in het bedwingen en

strafen van oproermakersen vredebreukers(1).
Ingevolge de overeenkomst kwamen nu spoedig de voortvlugtige burgers binnen

Lezden. Tegen hetverbod aan-,waren zi
j onderhunne bpvenkleedi
j meteen harnas 17v.
gewapend
Herfst, en vielen,terwi
jlmen geen kwaad vermoedde, op zAx nan K ce:ewccr,ma
ang
den tweeden zoon desburggraafs, en OERRITran Poelgeeat, die zi
jheteerstont.

m oetten , onverhoeds aan. Beiden nntsnapten te naauwernnod aan de verraders, die

vechtende zich daorde stad verspreidden. Alleswat aan de zjde des.burggraafswas
vloog ondertusschen te wapen , dreef de vredeschenders ter stad uit en maakte er een
.

deel van gevangen, terwi
jlanderen in den toren derS@.Pieterskerk dewi
jk namen.
Reeds den volgenden dag znnd FzLxps van W/redlex gelastigden naar Lezden , om de

toedragt der zaak te onderzoeken. Hj zelf kwam kortdaarna meteenigen van de
achtRaadsleden en gewapend krl
jgsvolk in destad,om uit naam der'
beideHertogen

(1)xzgRzzx,Fer/lcclran hetbelegen demerpsel'ilg Tan Leiden)b1.30-35.
59

i16

A LG EM E E SE G E SCH IEB E S IS

1106--de'ges
chîllen bjteleggen. De burggraafen de stedeljkeregering drongen nu op de
1433

teregtstellingdersnootle vredeschendersernstig aan; zi
jkonden echterslechtsverwer-

23v. ven , dat van wege de twee Yorsten den burggraaf gelast werd , dengenen te weren ,
Herfst-

ma2Ddwelkemetgeweld destadwildebinnendringen;terwjldezen bewindsmano0kvolmagt
1419 werd verleend , om elk die hem binnen Leiden verdacht voorlkwam ,t0t acht dagen

nadeterugkomstdesHertogs van Bei
jeren,uitde stadte verwt
jderen zonderdaarbi
j
iets 'te ver'beuren. Boor het bestuur des lands werden tevens acht goede mannen be-

noemd,om dezaken in derminnetevereFenen. Hetschi
jnt, datdezescheidslieden
t0teeneeindbeslissing gekomen zi
jn.Althansden gevangenen vretlebrekerswerd vri
je
aftogtuitLezden vergund. Deburggraafcn de stedeli
jkeregering gaven hun misnoegen hierover in deze opmerkeli
jke wnorden tekennen: ))merh0eveeltlatwj vervolchden (0p de teregtstelling der schuldigen drongen),0ns en mogtgenerichtinge
geschiden van den misdadigen voirz. mer wi
j mosten sequyt, endeul'tonse stede
laten gaen, bi
j dedinge (overeenltomst) ende mitbeveeldes Tresoriers (vlslpsvan
:p?*J.:l:n), en der geenredien datlantmedebevolen was; endedesen dorslen wi
j
niet laten , om gedwank wille der Heeren : want die van Ilazrlem ende andere steden
mit ontwonde banyeren t0t onsswaert op ten wege waeren ,om ons laste aen te doen,

deswl
j nietverschulten hadden (1).''
Ditmisnoegenverhinderde inLelden hetherstelderrust,hetwelk thans,bj deverwikkelingen met hct Stzeht, tloor het bewind des Lands van het hoogste belang ge-

acht werd. ge steden Utreeltt en Jmer&foort hadtlen kort na het verdrag <an
W oudriekem , met zAx van sel
#rd?z eenen afzonderlt
jken zoen gesloten (2). m
spanning bleef evenwel tusschen h>n bestaan, en aan beide zi
jden stelde men zich
allengs in staat vantegenweer, ofschoon dehertogcll
jkebewindvoerders in Holla#
hetùitbarsten eenskrjgspoogden tevoorkomen, en ertelkens onderhandelingen aangeknooptwerden. De vi
jandelt
jke stemming derStichtschen openbaardezich reedsin
hetbegin van Bloeimaanddoorbedreigingen aan dellsselsteiners,indien zt
jzich op
de markt te Utreeht vertoonden (3). W elligtgafditaanleiding,datzAx van Egmond ofzjne onderhoorigen teKrzmpen op deLek de goederen derUtrechtschen en
Amersfoorders aanhielt
len, de schepen in den grond boorden en de manschap gevangen

namen. Ooltwerd deStichtschehandellangsdeZuiderzeeaanmerkelt
jltbelemmerd(1).
(1)MuRxlw)Ferltaalran hetbeleg en devernrerflg van Lezden,b1.35-41.
(2)v.Mlnls,f'
icrferi.w.R011.D.IV.b1.533. Debriefisvan den latenv.Grasmaand 1419.
(3)xuhxzx,Terhaalmcl hetbeleg en demerpperïsg van Leiden,bl.42,43.
(4)Demerpl.:EKz,bl.376,377. Oude #pll.Dir.Arpl. Div.X&YIII.c. 12. :ltozanI7w
draagtalzne dvze zaak wtder rehtvlverkeerd voor,D.lY.bl.71.
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Te vergeefs vervoegden zich de beide steden totJkx van A df
g'drezlom schadevergoe- j4x -

ding. zt
j wendden zich derhalvet0tBisschop FZtEIIEItIK van Blankenheim ,wien zAw 1B3
j
ean #:!)'
eren het land Ilageeteln,doorwxLLEx VIaan hetStiehtovergelaten,bi
den zoen metzAKoBx ontnomen had, doch Tonden bi
j hem even weinig troostalsbj
deOverjsselsche steden Deventer,Kampen en Zwol (1). Hare burgers werden niet
&lleen overalwaarzi
jzich in Kolland vertoonden, beroofd, mishandeld en gevangen
gezet,maarzAx van Bet
j-eren slootzelfsop den derden <an Zomermaand eenverbnn;
met Hertog Rzzwovo van Gelre, welk bepaaldeli
jk tegen haargerigtwas(2). Xen
z0u metvereenigde krachten in hetNeder-sticltt vallen, de bemagtigde plaatsen en

ell
jkeljk onderelkanderverdeelen, Jmereloortvermeesterdwordende,
den Hertog van Gelre, en M ont
foortden Hertog van Bez
jeren tnekennen, en bij
gevangenen

het openvallen van den bisschopszetel, met gemeen overleg, eenen nieuwen Kerk-

voogd kiezen (3). De Utrechtschen en Amersfoorderszochten toen hulp inBraband.
nncllde Hertog,dieziclzalleen metdejagtbemoeide,weeshen af,en z&KoBA was
nietbl
jmagtehen tenndersteunen,daarzj en harevrienden buiten alle bewind geheuden werden (1).
Thans eindell
jk begrepen Bisschop Faxnzltxm en dedrie Overijsselschesteden, tusKhenbeide te moeten treden. Vruchtelopsechterwaren hunne pogingen bl
jzAx van
A:#'dr:4,diezich toen in Luxemburg bevond,om eeneverzoening tebewerken(5).
En nu schi
jnthet, datmen zich aan de zjdevan hetStzehttotkri
jg vnorbereid,ja
zelfseenigevjandeljkheden veroorloofd heeft. Althans FlLlps van #/reeldp znnd Nvelen naar Leiden , Raarlem , J làfzlccr en door geheel W eet-Frze.land , dat elk 15v.
dienstpligtige zich gewapend gereed z0u houden , om hem op den eersten wenk ten Wjnmaau

stri
jd tevolgen. Vjfdagen later.ontbaod hj de Heeren van Kallenhurg,Egmoa , 1419
B rederode en Hzxoltlx van W czz:nccr , nevens de steden Ilaarlem , J mnterdam ,

Jlkmaar, Delft, Lezden en seltiedam bi
jzick te Gouda, om teorerleggen hne
men ))de zaken met de Utrechtschen z0u aanstellen.'' Zoodra deze dagvaart was af-

'gelonpen, kwamen de hertogelt
jke Raadsleden en pesteden in den #cJg op nieuw
(1)Demer-.szxx,bl.377,381. OudeSpll.Dir.Kron.Div.XXVIII.c.12.
(2)Demervl.zEKz,b1.377.
(3)wxzuolœ,Gedenkm..ïfde&e4c/l.r.Gelderl.D.111.bl.CLIII.Oork.NQ385.bl.363M 1 .
De verm.:EKA,b1.377..

(4)Dererm.SEKA, b1.379. Oude H oll.D ïr.Kron. Div.XXVIIl. c.12. zltpzvplzx, onneauwkeurig wzGzxzAh volgende, heel
k de toedragt derzaken meestalgeheel onjuist en scheef
vx rgesteld. Verg.D.IV.bl.71,72,metwzGEszzR,D.111.bl.438,439.

(5)Derer/a.Bxxz,b1.380,381.
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6- bi
jeen,om over deonderhandelingen metUtreeht,hetDordtsche stapelzegtenandere
4 v. staatszaken,doch in hetbjzonder, om dverdenog immervoortdurendeonlusten in
slagt-Ielden, te raadplegen. Na vele bemoei
jingen, geschiedde betrekkeli
jk dit laatste
'nat
'nd.

1419 punt eene uitspraak op naam van Fsohxs nan Borselen , de Heeren van E gm ond ,
23 v. van Ilkeelntein , van Kuilenhurg en HEXORIK van Y cez.dzlclr. De burggraaf en de
Sl
- stad weigerden zich daaraan te onderwerpen, voornameli
maa
agntd
jk dewi
jlde stichtersvan het
.

oproer,weinigen uitgezonderd , nngestraft blcven en de stad eene boete van duizend

Engelsche nobelswerd opgelegd, zonder datzj ietsmisdaan had. De gedreigdeoorl0g methetSticât,in well
ten men de hulp van Leiden behoefde,heeftwaarschi
jnljk hetbestuurweêrhouden, de zaak tegen diestad en haren burggraafmetnadruk
doortezetten (1).
T0t nu toe had men hetlosbarsten van dien krgg doorhettelkens verlengen van
een bestand tegengehouden. Doch na den aioop eenerbi
jeenkomstvan dehertogelt
jke Raadsleden en de afgevaardigden van eenige steden met de Utrechtschen te
Schoonltoven ,werden uit Gouda , alwaar zich het bestuur bevond, de meeste Noorden Zuid-llollandsche steden Opgeroepen , om aanstonds een deel gewapenden naar

l,dewi
jldekrl
jgmetUtreeht onverml
jdeli
jk wasgeworden. En
27 v. Oudematertezendel
W in-inderdaad . reeds 1 het beein desvolcenden jaars toaen de Stichtschen ten stri
l
ride
crln '
.
%-z
<,
*-'
u
,

,

'

.

uit en wierpen een blokhuisnp (2). Zi
jrigtten in delanden van W oerden en IJanelntein groote verwnestingen aan , stroopten t0t voor de muren van J materdam en
voerden eenige burgers, welke buiten de poorten wandelden , gevangen naar Utreeltt.

De Kampenaars met de twee andereOveri
jsselschestedenplunderden en verwoestten
het eiland M arken ) doch de burgers van Iloorn , ondersteund door eenige Kabel-

jaauwschgezinde W aterlanders,overvielen hen bj hetinschepen van denbuit,sloegen
er velen dond of namen hen geyangen , en slechts weinigen ontkwamen door de

vlugt (3).
Xiddelerwt
qlwaszAxvan #:#':r6n in Ifotland teruggekeerd en hield zich deelste
Gouda, deels teDordreehtop. Aanstondshad llj eene overeenkomst meteen van
deleden zl
jnsRaads, JAxoB, Heer van Gaaebeek, Jhcoude, P'
utten en Strù'en,
tegen den Bisschop van Utreeltt gesloten, en beloofd hem a1sbisschoppeli
jk leenman
9 v.en zi
jne nakomelingen voor de gevolgen schadeloos te stellen (1). Thanswaszl
jne

Sprokkelln1420

(1)MEERMI.
N,Terhaatmc> hetbeleg en de verovering vcs Leiden,bl.43-66.
(2)kkEékw:,Terhaalm4l hetàe/eg en.
dererdrer.ïsg van Leidenrb1.66,67.
(3)OudeSOI/.Dir.Kron.Div.XXVIII.c.12. vEtlrs,c/lrps.r.Iloorn,bl.35.
(l
')v.xlERls,Charterb.r.Ilbll.D.1V.bl.539--541-
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jg

eersle zorg , de zaken i
n het steeds onrustia Lezden te reaelen, en tot dat einde riep 1406.
.
hi
-ps van W lyw:zlccr , de re- 1433
J, onder verzekering van vri
lgeleide, den- burggraaf Fzsl

geringsleden en eenigederaanzienli
jkste burgers terverantwoording naarDordreeht.1
4v.
LenteHetschi
jnt, datde gedaagden hieraan even weinig gehoor gegeven hebben, alsaan maand
he
trdde
aarogewe
p Toze
lge
etspr
beaa
reklvin
am sde
r be
ide He
en ui
evaaagen.
rdigd, datzi
j zich 14420
naa
nnd
ui
anna
FroRz
van
W/rw
:f:r
zt
log
zoude
ntggedr
v.

Beze laatsteGrasm.

beslissing heeftveelleer deonmiddelljke aanleiding gegeven, dat de burggraaf aan
htthoofd zi
jnerstad, en wzrLzx van WreddrpA , die zich in de Leidsche onlusten
had onderscheiden, metden Bisschop van Utreeltt9 den burggraafvan Montfoort, 15v.
e.
n desteden Utrenltt en Jmersfoort een verbond sloten (1). In ditmerkwaardig(uasl
u.
staatsstuk klagen de bondgenooten oyer het grpote onregt en geweld , welke hun was

geschie; en n0g dageljks door de Hollandsche bewindslieden geschiedde. In het
bi
jznnder toonen deburggraaf en de stad Lezden dekwellingen, beleedigingen en
overlast aan , die zi
J moeten verduren ; dat zi
J zich deswege t0t den Hertog en de
Hetogin vRn Brahand gewend, maar noch b1
j hen' noch bj een dergenen,
welken het bestuur des lands was aanbevoleni.
'))troost, hulpe of genade'' gevonden
.

hadden. Eindeli
jk verklaartwzrrEx van krederodet ))wanneer ic aensye die grote
gewelde, ongelove ende ongenaden , die mi ende minen Vrienden geschiet siin ende
geschien , tegens ende sender rechte ende vennissez sa werde ic van node daertoe
gedrongen, dat ic mimitminen Xagen ende Yrienden behelpen ende beschermen

moet,,om li
jfende goettebehouden, nficmach,endealleduechdelikeharten wail
begripen mogen, dattetGotlic,redelic endeeerlijk is# dateen ygeli
jc siin lijfende
siin goetbescudden sal, dair hi
j mach.'' T0tdat doel werd dan dit verdrag van
vriendsclzap gesloten, hetwelk n0g 4ijf jaren na de vereFening der geschillen
z0u voortduren. Bisschop FREPERIK van WlJl/z:sJ:f> , de burggraven 4an M ont-

foort en van Lelhn, de Heervan Brederode,en de steden Utreeât, Z:fd- en
Jmersjoortpntzeggen daarbijden vredeaan zAx van Egmond,OERRIT van#::->kerk, den Jonker vAx GAASBEEK en den Heer van Kuzlenhurg , allen leden van den
Raad des Hertogs, den schatmeester FL0RIs Tan Boreelen en aan àlle die uit Leiden

verdreven waren,nevenshunne deelgenooten en aanhangers. W ederzijdsbeloofde men

elkander,wanneerdenood hetvorderde,metalle magten elk op eigen kosten bijte
staan. De buitzou gelijkeli
jk worden vcrdeeld, doch elk gevangene aan dengenen
blijven,in wienshantlen hi
jgevallen was. In de steden en sloten, welke men veroverde , zou niemand eenig leed geschieden , dan op last van den Bisschop en Fzsxps
van Y cl.z'
:nccr beide; maar uit hetgeen zj opleverden, z0u men deoorlogkoslen

(1)xEERltzx,kkrhanlvan ltetbeleg :4 de rerdverïpg tan Za,'&?&,b1.68-70.
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1406- goed maken. Daarna zouden die Plaatsen weder aan den Hertog en de Hertogin van
1433 Braband teruggegeven worden , indien ze hun hadden toebehoord; doch tlie van zAx

nan f:ï
@
jdrdx, zoo hp
''in dien kri
jg mede betrokken werd (pf ##-ïzlder r:l#N
guame),aan hetsticht van Utrdcil bljven. BeEdelen en steden, welke in hun
verbnnd tratlen , zouden in al de voorwaarden daarvan begrepen worden. Xen be-

loofde Tborls elkander,geen afzonderli
jken vretle te sluiten en de een tlen ander
voor de gevolgen na de verzoening , welke hen en al hunne helpers moestomvatten ,
in te staan. 9il verdrag werd mede'bezegeld door de Ridders Loozw llK van Jfpxl-

foort, wlLLEx van Montjoort, Heer te Latum , zAw van Ileem&tede, Heertot
Bentltuzzen,wlLrxx van Apnlfpprren wczlZmeten, blaK van Ztzldzl en rczlder
Zevender, xEsls uten E nge1 en de schildltnapen zAw van #F@â'>:zlccr , OERRIT van
T pelge:â'lj HERMAX van Steenre, REMBRA>DT van Zznelezl, GERRIT zAlsz rczl de'
r

S:rzc/èen zAx van der Meer (1).
Hetschi
jnt uilditverbond, datmcn betwildedoen voorltomen, alsof men nie'
tegen zAxvan#:!)':r:n zelven,maarslechlstegen deledenvanzi
jnenRaaddewapeden
opvatte. Niet nngegrond is hetvermoeden , datdeburggraaf en de regering vanLeidzich beloofden, (1oor dit verdrag de Hoekschgezinden alom in opsland tc brengen, en
dit a1s het eenig overgebleven, schoon gewaagd middel beschouwden , om Ilolland

voorzAKoBx te behouden (2). Doch zj vonden geen weêrklank in datgewest. Er
vereenigden zich wel methen nog eenige Heeren , doch de drieentwintig wier namen genoemd worden, zi
ju, behalve bIRK van Santltoret, OERRIT van Wdzlzlzzlghroek , w lsLEx en zouAx van P oelgeent, AREwo van Jfpddze ï
g'l, EOBERT van Span-

gen, zxx en wlLux van den W eerde, GERRIT van der Z#'l, en zvzauAno, de.
natuurli
jkezoon van wxtrEx YI,van weinig beteekenis(3).
Het was noodlottig voor de bondgenooten , dat kort na het sluiten van hun verdrag

de Hertog van Brahand, o0k uitnaam zi
jnergemàlin doch lmiten hare voorkennis,
a
an
z
Ax
van
#d
l
r
G21v.
jerex op eene zapenkomstte St.M aartensdk
j'k,Ilolland,Zeeland
-

142
as0
m.en Frzeslan# met alle toebehooren en inkomsten voor vier en tachtig duizend vier
honderd nobels en negentig duizend Fransche kroonen verpandde, de helft op ltersmis

naastkomende, de andere helfteenjaardaarna tevoldoen (1). Dezeverpanding z0u
(1)v.xlEals,Chqrtevb.r.Roll.D.IV.b1.542;doch naauwkeurigerbi
jMEERXAN,Feri.m.&.
âeleg en dererovering van Leiden,Bi
jl.XX.bl.273-283.
(2)xuaxzx,Terh.r.lt.beleg en dewerprerïzlg van Leiden,b1.78-80.
(3)v.MIERIs,f'
âcrlerâ.r.Holland,D.lV.bl. 544. MEERMIX, Terh.r./l.beleg e?zde verovering van Leiden,bl.80.

(4)Naar MEzaxlws berekening maakte het geheel eene som uitvan f 423,580. kkrh.r.h.
beleg en denevoreving mc. Leiden,bl.81(b).
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twaalfjaren duren, of zoo veel langer t0t zAx van Braband en zwpovx ofhunne 14106
433
wettige erven , die som aan zAN van #:t
)':r:l of zjnewettigeerven wederom betaald
zouden hebben. JA>van W dï
J':rdl moestdaarentegen alle bewindin Ilenegouwen afstaan ,

behoudenszi
jn erfregtbj kinderloosoverll
jden van JAKOBA,en beloven,dePauseli
jke
en Keizerli
jkebrieven hem verleend,aanzAwvanBg.ahandenJAKOBAovertegeven(1).
Hetmarkgraafschap van Jntmerpen en hetgraafscàap R erentltal. werden hem insge-

li
jks door den Hertog van Braband gescbonken (2). Den volgenden dagverpligtte
zich die Vorst, intlien dit verdrag, hetwelk hi
j als ))Heer van de landen en als
vnogd zi
jner gemalin'' aangegaan had, door zAxosA nietvôôrSt.Jakobedag naastknmende bezegeld was, aan zAw van W df
g-:r:zl zesen twintig duizend krnonen uitte

keeren (3). Hetiszeertebetwi
jfelen, ofJAKOBA aan dezen vernederenden pandbrief
àaar zegelgehechtheeft(é). Haargemaalmaakte 00k slechtsalleen op zjnen naam
den Geesteli
jken, Edelen, Ridders, steden en landzaten van Ilblland, Zeeland en
Frieeland deze verpanding bekend ,hen tevens ontslaande van den eed hem gedaan ,
22v.
met verzoek en bevel, zAx van W:f
g>rdzl te ontvangen 9 hulde en eed te doen ))en Grasm.
in allen stucken gehoersaem ,bystandich , en gehulpich te syn trouwelic'' overeenkom- 1420

stig den inhoud desverdrags,dit))metzi
jn rechten wille endewete''bezegelentle(5).
Natuurli
jk moest dezevermeerdering van de magt, hetaanzien en deninvloed van
z&x van Wdf
J'6rdl dengene huiverig maken, zich met den Burggraaf van Lel'den en

zi
jne bonzgenooten te vereenigen, welke andersdaartoegenegen mogtgeweestzi
jn.
Dit echter ontmoedigde de zamenverbondenen niet. Lelden , welk het middelpunt

deskri
jgszi
jnmoestvan waar aldeondernemingen tegen den vi
jand zouden uitgaan,
werd in staat van verdediging gebragt, metgewapende manschap, waaronder vier- nf

l'i
jfhonderd Stichtschen,en van kri
jgs- en levensbehoeften ri
jkeli
jk voorzien. Op denzelfden ti
jd werd doorontzegbrieven, aan Eoxowo,UEEMSKERK en hunnemedegenooten de oorlog Terklaard. Onmiddelli
jk namen devi
jandeli
jkhedentegen (Ienaburige
slpten derKabeljaauwschgezinden in Rù'
nland eenen aanvang, van welkeZuzk nf
Zuzdmç
jk,Accp/à/rœ;en andereoverrompeld en verwoestwerden. JAxvanWdf
g'
eres
die zich, naar het schi
jnt, op dat pas in Zeeland bevond, snelde naarKolland.
Terslond slorlte hi
j zi
jnewraaltuittegen den Burggraaf wiensweerspannigen zoon,
uzxpazm van K cœzenccr, hj met aldatgeen beleende watde vadervqn de graaf- 20v.

Blpeim .

(1)v.xlEl'ls,Charterb.fl.Iloll.D.lV.bl.545. nlvzErs,Rer.Wrcs.Lib.XVIII.p.227.
(2)Demer-.:EKA,bl.390. nlvzEps,Rer.Wrcâ.Lih.XVIlI.p,227.
(3)v.xlEl
tls,Charterb.m.#011.D.IV.b1.547.
(l)vAxwxlwop wzGgxAzR,St.111.bl.87.
(;)v.MxzRls,cltarterb.w.Roll.D.IV.bl.518.
JI.9EEIz.2 Sr
rrx.
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!406 li
jkheitl van Ilolland in leen hield. Oolt werden de goederen der Leidsche kooplie1633 (jPn ajom aangeslagen , doch den eigenaall , welke de stad verlieten en niet in den
opstand deelden ,teruggegeven. Nu begaf zich de Hertog naar Gouda , om aan dien

kant het land tegen Utrecltt te verzekeren, hierzi
jne stri
jdmagtte vereenigen en
dan Lezden te belegeren,waartoe hi
jtloorgeheelIlollandenZeeland heirvaartbeschreef. Vruchtelons trachtten de Stichtschen hem toteenen veldslag telokken;hi
j
sloeg echter hunne bewegingen naauwkeurig gade, vermaande de omliggende plaatsen

lotwaakzaamheid, en zond onder bevel des Heeren vAx Eoxown eene bende ruiters
om den Sccg te dekken. Spoedig zag hi
j zich dooreeneaanzienli
jkekri
jgsmagtvan
Hollanders cn Zeeuwen omringd, bi
j welke zichverscheidene gewapendenuitBrahand , Gelre en Luzemhttrg voegden. Hi
j beproefde echterdoor onderhandelingen
met den Burggraaf en de regering van Lezden, de zaken zonder de wapenen te ver-

eFenen, doch men bleef in die stad overdcontvangeneverongeli
jkingenklagen en
weigerde naar eenige onderwerping te luisteren. Er werden nu nieuwe ontzegbrieven

17v.naar Leiden en Utreelttgezonden,en hethertogeli
jklcgertrok op naardeoproerige
Zomer-stad, wier bezetting door gedurige uitvallen de omliggende streken verontrustte. Na
lnaand.
1420 het veroveren van de sloten der opstandelingen te Poelgeeet, ter D o:.
v,de Zï
J'Jen
24v. te Y c6rd, s
loeg zAx

van #dt
ldr:x hetbeleg voordestad. Terstond werden twee

Zomer-blokhuizen , het eene Bonkltuizen genoemd, nietverre buiten de V ztte Poort, het
lnaand.
andere P okenpoel geheeten , buiten de Rà.l.nnhurgsehe P oort opgeworpen ,waardoor

men zich aan beide zi
jden van den Riin beneden dien stroom versterkte. De stad
was echter niet zoo eng ingesloten, of er geraak-ten soms door omwegen nog Sticht-

schen en levensmiddelen binncn. Het beleg wertl trageli
jk voortgezeten reedszes
weken waren verloopen zonder dat erietsvan belang van de zi
jde derbelegeraars,
bebalven het verwoesten van Mrarmond en P addenpoel, welke den Burggraaf van
Lezden toebehoorden , geschied was. De Hertog verlangde en ontbood steeds meer
benden om de stad naauwer in te sluiten en doorhetafsni
jden van toevoerte be-

dwingen;hi
j beloofde zelfssoldi
j dengenen,welke zich onder zi
jnevanenwilden schaT0n. Onde
rtusschen bragten de belegerden llem telkens dooruitvallen, waarbi
jzi
j
eenigeKabeljaauwséhesloten vcrnielden,in beweging,terwi
jlde vreesvoorhetnade-

t

ren der Stichtschen hem steeds in onrust hield. Het wekt derhalve verwondering, dat

hi
j in dezen mingunstigen staatvan zaken, de beidelaatsle weken van lletbeleg in
den Jfkcg doorbragt. Xaarmen vermoedt, dathem van de zi
jde derstad voorstellen
t0t ondethandeling gedaan waren, en hi
jalzoovan dien kantde grootste zwarigheid
overwonnen had, terwl
jl hi
j welligt niet verkoos, zelf met zi
jne wederspannige
nntlerdanen in wpordenwisseling te treden. Zeker is,datmen om dien tiitlin de stad
begreep , zich met den Herlog te mneten verzoenen en daartoe den Heer van Kttz-

Ieosurg, ytoRls van Wpr#elellen Axlxp vqn Leiienburg in denarm nam ,))opdat

D Es V A D ER LA X DS.
die stede onghestormt, onghebrant en onghedestruweerdt bleve.'' Gebrek aan levens- 140f11433

middelen en teleurgestelde hoop op ontzetvan deStichtschen,welkein eenen kri
jg 17A,
.

me, Gelre gewikkeld waren, dwongen haar na een beleg van negen weken , tot de Oogstmaand

overgave (1). Dehoofdpunten van hetzoenverbondwaren,datrzLosvanY cœœdnccr 14%
afstand doen zou van het burggraafschap van Lezden ,met behoud echter van den

burg, de mannen, de zwanen , de visscheri
jen, de W assenaarsche tollen en eenige
stads-bclastingen. JA> van Beù'eren zou doorde stad, dewAssrxAARs, BREDERODE,
'

zAx van Sddzzlzwldde en ozahz'
r van A r Zn''l, even a1s door de andere steden en
Edelen geschied was,erkend en gehuldigd worden. De oude handvesten van Leiden ,
ui
tgezonderd die, welke zwKoB.
t had verleend, zoudendoorden Hertogbevestigd worden,
f
maar destad moest daarentegen eene boete van achttien duizendW ilhelmusschilden ,tot
straf harer ongehootzaamheid ,voldoen en borgendaarvoorstellen.DerStichtschebezetting

en anderen vreemdelingentdie in den zoen nietwildenbegrepenzi
jn,werd eenveilige
aftogt verzekerd, terwi
jl de zieken en gewonden, tothunne herstelling,ongemoeid
in de stad konden bli
jven. Voorts zouden alle schade en nadeelen wederzi
jds tegcn
elkander opgaan,en de gevangenen, zonderonderscheid,geslaaktworden (2). Niet
dan ruim twee jaren later verzoende zicl
z zAx van#cg-'eren metden Bisschop van
LTtreeht (3).
De oversTinnaar maakte terstond den Hertog van Brahand met dezen a:oop van zaken bekend. Den volgenden dag hi
eld hi
j een statigen intogt te Leg-den en veran-

derdeerde regering (1). Hetvertrek derStichtsche benden had daaropplaats. Xetl
beweerl, dat zi
j over .W oerden gekomen zi
jnde, door zAx van Egmond en zi
jne
mannen , tegen het verdrag aan en uit wraak orrer het verbranden van I.
h selö'tezn,

verraderli
jk overvallen, geslagen en totvoor de poorten van Utrecht nagejaagd werden (5). Uit echte bescheiden bli
jkt intusschen, tlatzi
j over Maawland,en alzoo
langseenen geheel anderen weg,onderbehoorljlkgeleide,overdegrenzenzijngevoerd
geworden (6.
). FxLlzs nan 'Fce4'dzlccr deed plegtig afstand van hetburggraafschap,
(1)Deverm.SEKA,bl.382,383,386-388. vzl-oExzER,Chron.w.Holl.b1.118,119. be
Oude # //1.D ir.K ron.Div.XVY11l.c. 12 , 13. G ovddcâ X ron. bl. 125. IlEoz, p.272 , 273.
M>rxltxwx, Ferlt.r.h.beleg en de rerorer.r.Leiden,bl.82- 118.

(2)v.MlEaxs,Charterb.r.#'oll.D.lV.bl.551-554.MIERMAX,Eerh.r.h.belegendezrerozreg'.
r.Leiden,#v-'/.XXII. Yerg.bl.118- 125.

(3)v.MlEltls,Charterb.r.Holl.D.lV.b1.636-638,643,644,647,651,680(4)xzERxAx,Terlt.v./l.beleg en deverorer.r.Leiden,à1.125- 130.
(5)Oude#01/.Dir.Arozz.Div.XXVIII.c.13. srrrRlorspETRrs,Jppend.ad:E:.
kx,1).156.
(6)xuRxzw,Fer/l.w.h.Jeleg en del'er/wer.1!.Leiden,bl.136- 138.
60 +
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14* - welk iq het volgende Jaar zA> van Wdï
jkheid van Eolland ver.jer:s metde grafell
1433
eenigde, hetgeen in veertien honderd derti
g doorJAKOBA bekrachtigd werd (1). Xet
hem eindigde alzoo dat gezagy hetwelk de Heeren van W aesenaar sinds eeuwen in
Leiden bezeten hadden. Ht
j Wertl kort daarna doorzjnen ontaarden zoon UENDRIK

uit Zi
jne bezittingen Terjaagd en lang te Sehoonhoven in hechtenisgehouden. Hi
j
oYerleed Vergeten en in de diepste armoede gedompeld teW %jk bi
j XMdzrfldddin
veertien honderd acht en twintig (2). Het is zeertwjfelachtig, ofdestad Leiden
veel reden gehad heeft, zich over hare bevrt
jding van hetgebied derBurggraven te
verheugen. lndien deze Heeren uitgeldelt
jke belangenj dikwerfhunne magtmetbetrekking tot het stedelt
jk bestuuren deaanstelling van hetgeregtmisbruikthebben,
Z0O begon de Hertog zi
jn beWind OYer de stad inderdaad nietVeel beter. Terstontl
Terpandde hi
j voorzeven en twintig honderd vt
jftig gouden Engelsche Nobels aan drie
mannen van aanzien. het geregt te Leiden metal de daarbi
j bchoorende diensten,
om hette regelen en te bestieren metdegenen,die zi
jer toteerdes Hertogs en van
de stad ln zouden plaatsen, met magt om Schout, Schepenen en alle andere ambte-

naren binnen de vri
jheid van Leiden, op degewoneti
jden doordekeurenbepaald,
aan- en af te stellen zoo dikwi
jlshethun nuttig en noodig zou voorkomen, terwi
jlht
j
tevensverklaarde,datzoo lang de pandpenningen nietverrekend waren,hi
jniemand,
door hen aangesteld, zoude afzetten (3). Ht
j drong voortsernstig aan,datdevoorvaarden der verzoening wederzi
jds naauwkeurig opgevolgd en de overtredersdaarvan
gestraft zouden worden. Xen rekent, dat ht
j in de losgelden der gevangenen en in
de boeten ,der stad in hetalgemeeneneenigenburgersinhetbt
jzonderopgelegd,welke
te zamen verre boven de dertig duizentl sclzilden of daalders, naar onze munty belie-

pen,eene merlteli
jke vergoeding voor de ltosten derbelegering gevonden heeft. Xaar
zwaardrukte tleze heëng op debtlrgeri
j en het innen ging metontzaggell
jlke moeite
gepaard. De gisting bleefin de stad steedsvoortduren en barstte nu en dan in open-

lt
jke geweldenart
jen uit, welke de Hertog door scherpe bevelen poogde te beteugelen,
verklarende,dathj ))force en gewalt''uithetland wilde hebben. En ditiszeernatuurli
jk, wanneer men zich zelven eerst door ))kracht en geweld'' aan het hoofd
van een staatgesteld heeft($.
Bi
jnaonmiddellj
ik na deovergave van Leiden waseenedagvaartvan deHollandsche

(1)v.MzlRls,Charterb.r.Holl.D.IV.b1.556,567,568,980.
(2)Oude#011.Dir.Kron.Div.XXVIII.c.13.bl.262. OasEas,Besnltr.r.Leiden,b1.92.
(3)xuqxwx,FerA.r.h.beleg en de verorer.r.Leiden,bl.132- 134.

(4)xsxltxAw,Fer/l.r.â!heleg en de verover.m.Leiden,bl.146-151.B%
jl.XXXI.
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steden in den Sccg, hoofdzakeli
jk ter beraming van verdedigingsmiddelen tegen1406Utreeht, gehouden geworden. Elke stad zond hierop een aantal gewapenden naar 1433
Oudewater en kFoerden , de m eest bedreigde plaatsen en in wier omtrek de Sticht-

schen brandden en roofden, terwi
jlmen alom in de steden van Kolland tegen dezen

vl
jand op zl
jne hoede wasen zjn mnest(1). De Hertog van Beù'eren trok evenwel
met zl
jn legerop naarBrahand, alwaarinmitltlelsbelangrl
jkegebeurtenissen hadden
plaats gehad.
JAx ran 'rcâcwd, zwak beide naar ligchaam en geest, derhalve traag en wars

van alle inspanning, slechtsverslaafd aan dejagten de vermaken van hetHof,had
hetbestuurderzaken aan gunstelingen npgedragen, welke zi
jn vertrouwen misbruikten en hierdoorhetvolk van hem vervreemdden. Geheelzjn tegenbeeld waszAKoBA
thansin den bloeideslevensen derschoonheid, gebiedend ,bevallig,en meteenkrachtvol

en gezond uiterli
jlt,eenenopgeruimdengeest,ûerenmoedenschranderdoorzigtvereenigende (2).Alleen op aandrang harermoetler en vrienden,had zi
jhem hare hand geschonken en wasmetweerzinhem naarBrahandgevolgd,waarhi
jinongeoorloofden0mgangmeteenedochterdesHeeren vanWz.
c/ldleeflle(3). Zi
jnevolslageneonbekwaamheitl
vaarhetbewind,waaraanzt
jreedshetverliesvaneengrootgedeelteharererfstatentewi
jten
had,hinderdehaargeweldig en waseene alti
jdopwellendebronvanonderlingentwisten
tweetlragt(1).Om zAKoB&tegrieven,raaddenhem deBrabandscheGrooten,doorwelke
hi
jzichlietbeheerschen en leiden,in hetgeheim aan,deHollandschestaatjuFers,met
welke zi
j was opgevoed, te verwi
jderen en door Brabandscllejonkvrouwen, onder
welke 'sHertogs minnares, te vervangen. Noch de tranen , noch de gebeden , noch
de bedreigingen der Hertogin konden de uitvoering van dit noodlottig besluit verhinderen. Te vergeefs begaf zich hare moeder, XAROARETHA van W /llrvpn#fl, met dat
doel naar Bruenel) ongetroost en mismoedig vertrokken de beide Vorstinnen den

volgenden dag naarQue&nolin Ilenegoumen (5). JAKOB.
& riep hierdedrie standen
(1)MEERMZX,Ferlt.r.h.âe/eg en dererorer.w.Leiden,bl.151- 158.
(2)xoxsrREtEr,V.1.ch.235.p.303. xEyxars,,Annal.Flandr.Lib. XYI.p.261,262. De
verïn.BEKA,Ll.380. otlvlER DE LA MIRCHE,Memoires,p.51. E d.1645.

(3)xowsraEtzr,V.1.ch.235.p.303. MEu ars,A nnal.Flandr.Z,3.XVI.p.261. D ererza.
sEKz,Ll.378.

(4)xoxsTREtzr,V.1.ch.235.p.303.
(5)oude Spll. Div. Xron. Div. XXYIII. c.16. nlvzEvs,Rev.frcâ.Lib.XYIII.p.227.
i

zsaxvxl, chron.Dvc.Brab. p.161. ongeschiedkundig en ten deele uit de luchtgegrepen,is

de even lastcrli
jke als bespotteli
jke voorstelling dezer gebeurtenissen doorsltllEllolzx,D.lY.b1.
77,78- Verg.SIEGEXBEAK,deEerrcs 1lK0:&ranWeg'
erep rerhdigd,àl.152-156.
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1406- des lands bi
jeen,ontvouwde de redenen van haarvertrek uitBraband en Terzocht,
1433 dat in haar levensonde
rhoud z0u voorzien worden (1).
Het gedrag van den Hertog betrekkell
jk zi
jne gemalin,ontwaaktein Brabandhet
sluimerend misnoegen tegen de misdadigeraadslieden, aan wierwi1hi
j geheelonderworpen was. De staten besloten op eene vergadering te Leuven hen uit het land te

bannen, en de Hertog onderteekende ditvonnis, maarstelde onmiddelll
jk nog veel
slechter voorwerpen in bunne plaats aan. De verbittering der Brabanders kende nu
eene grenzen meer, en 'sHertogs broeder, EzLzps, Graaf van St. Pol, M''erd ver-

zocht, de teugels van hetbewind op te vatten.. Ilj kwam in hetbegin van Herfstmaand te Brttssel en vertrok,naeen langdurigmondgesprek metzi
jnenbroeder,naar
Leuven,ten einde de grieven en klagten derStaten teonderzoekenen,zo0mogeli
jk,
uit den weg te ruimen. 0p zi
jn verzoek begaven zich JAKOBA en haremoeder
derwaarts, en de Hertog van Bourgondië zond er LonzwxzK van Luzemhurg, Bis-

schop van Terouanne, en Hvoo deZczlzlpï. Xen besloottothetbi
jeenroepen eener
20v. algemeene vergadering te Kilooorden, t0t welke de Hertog werd uitgenoodigd ten

He
rfst-ejude hem met zjne gemalin en de staten te verzûenen. Ht
jverontschuldigde zich
maand
1420 onder verschillende voorwendsels en verliet in het geheim Brue&el, om de hulp van

eenige Neder-Ri
jnsche Vorsten in teroepen (12. Xen meent, dato0k ondersteuning
bi
j zz
kw van Wdfjerdzlgezocht en hem ,naar het schi
jnt, zelfs hoop op het regentschap desLandsgegeven werd (2). Hi
j trok,hetzj te dezerofuiteene andere
oorzaak , naar de Brabandsche grenzen en kwam te Geertruidenherg. Het slot werd
hem echter door BIRK van deM ermede, die alleen in den eed stond vanzAx van Wrl-

band en zAKoBx,nietgeopend. Hi
jmeende diesterk-te,in gevalvan terugtogt,voor
zieh te m oeten verzekeren, en dwong den bevelhebber,na eenelangdurigebelegering,

in welkedestad doordeburgzatcn in brand geschoten en gedeeltell
jk vernield was,
tot de overgave (3). Ondertusschen had de Statenyergadering te Filvoorden den
(1)GAclAlo,Rapportetc.p.414.
(2)Onde Iloll.Dïz?.Kron. Div. XXVIII.c.16. berervl.szxz, b1.390. olvzEvs,Rer.
Brab.Lib.XYIIl.p.227,228.

(3)wzGxwzz.
R, D. 111.bl.446,wien :II.OERBIJK,D.IV.bl.74,zooalsgewoonli
jk volgt. De
plaatsuitxxuRrs,totstaving daarvan dcorwzGEwzzl
tbi
jgebragt,doeltcchter,dunktons,opden
afstand dergraafschappen vanzAK0:AdoordenHcrtogvanBrabandaandenBel
jerschenYorstgedaan.

(4)Oude 11011.D?'
r.Kron.Div.XXVllI.c.15.b1.263. Deverm.zzxzjbl.389.vEtnEXAER,
Cltvon. m. Ilolt. bl.119. R.ssolrs, Rer.Batar. Lib.lX.p.137. olvzzrs, Rer.A2'c:.Lib.
XYIII.p.228. 4.xlExls; Charterb.1:.Roll.D.1$7.1)1.578.
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Graaf van St. Pol tot Regentvan Brabandverklaard (1). Hj geleidde JAKOBA naar114
03
63
Heueden en maakte zich tegen haren oom strjdvaardig (2). 0p de stroomen te
Steenhergen, te Bergen op Zoom en elders werden gewapende vaartuigen gelegd ,

welkeden onderdanen desHertogsvan Beiieren veelnadeeltoebragten en hem , na
het plunderen van Lzllo en Zandrlzet door de Zeeuwen , noodzaakten met den nieu-

wen Regeuteen bestand te sluiten en aftetrekken (3).
JA> van W :f
g'
er:zzoefende thansonbetwistin Kolland en Zeelandaldercgten uitvan het

oppergezag. Hi
j gafkeuren enwetlenentradin onderhandelingenmetdeFriezenenGroningers, welke, even als zi
jne kri
jgsverrigtingen in vereeniging met den Hertog van
Getre tegen heL Stzcht, nader in de geschiedenis dier gewesten uiteengezet zullen
worden. De bewegingen , die te Zzerikzee en elders ontstonden werden door hem

bedwongen (4). Ernstig noodigdehi
jden Hertog van Bourgondçè'uit,om zi
jn gedrag
tegen JAKVBA,waarovermen bi
j dien Vorst luide geklaagd had, te onderzoeken, en
weesM gddelhurg als de plaats aan, waar zi
jne afgevaardigden die van Bourgondzè'
zouden overtuigen, dat nietzAxoBA doorhem , maar bi
j doorhaaren de haren ftte
kortgedaan wasen nog dageli
jksgedaan werd''(5). W athiervan geworden is,bli
jkt
niet. Xetden Regent van Brahand, insgeli
jk-seen verdediger derbelangen van zAK OBA , we
we
de
r
zi
jdyche gevolmagtigden te Geertrvïdezlrd op eene bi
jeenkomstvan
23v.
berg,de vrede gesloten (6).
Gr
Ondertusschen was het Opbloejend Jmeterdam door een geweldigen brand s'
oor ja4szmj.
een grootgedeeltevernield geworden (7). Xaareenigemaanden later, trofIlolland 18v
M venal, eene nog vreesseli
jker ramp door het inbreken van den Grooten ofZuzd-Slagtm.
.

Ilollandeelïen maard OP St. f fïz-c,
ldzlq
v-nacht. Onder dien waard verstond m en bepaaldeljk alhetland gelegen tusschen Zevenbergen,Geertruldenberg en D ordreeht,

hijstrektezich alzoouitvan den Zuider-oeverderMerwetotde Noordeljke grenzen
van Brahand. Hetbegin derindi
jking wordt tot het ti
jdvak derRomeinen en der
Franken teruggebragt, maar is, door gebrelt aan bescheiden , even weinig als haar

(1)De rerm. :EKA, bl.392. Oude S oJf. D ir.A r/p. Div.XXVIII. c.16. nzvxxrs,Jler.
Brab.Zïâ.XVlII.p.228.

(2)muErs,Rer.Arci.Lib.XVIII.p.228.
(3)De mer-.BZKA,b1.392,393. Axoxoxvs ng Rnvw, z lscle: Belgçeç, ia F. swzzarz: J nnal.
Bel
g.p 74.

(4)v.xlERxs,Charterb.r.Roll.D.IV.b1.592.
e
(&).
v.xxuzs,charterb.r.Iloll.D.lV.bl.583.
(f)v..MIza:s,'
Ckarterb.r.Roll.D.IV.b1.607,622,,6D.
(7)Dererm.sgxà#b1.398)399. Ckron.Tïel.p.482. wzGEyzAh's d'nuterd.SK 1.b1.146.
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1406- verdere voortgang en voltoot
jing te bepalen; slechtsweetmen, dâtin de eerste helR
1433 der dertiende eeuw een gi
jkgraaf over dezen waard werd aangesteld Ten ti
jde der
ramp bestond deze uitgestrekte streek uit vi
jftigduizend morgen , grootendeels zeer
vruchtbaarwei- en bouwland,en teldenevenstwee rjke abdjen,eenemenigte ambachten,heerli
jkhedenyritlderhofsteden en dorpen wier bewoners de zegeningen van
.

bloei en welvaart in de ruimste mate genoten. De Oade M aae splitste dezcn waard

in twee deelen,doch wastoen waarschi
jnli
jk bi
j Ileusden aan de landzi
jde en bi
j
M aaedam ofPutten&tein aan de zeezi
jde metsluizen afgedamd, en strekte om het
water der vele binnenstroomen op te nemen en in zee uitte lozen. Een geweldige or-

kaan zooalserbt
j menschen geheugen geen had gewoed.eerstuitbetZuid-W esten
en daarna uithetNoord-Mresten opstekende,tegen welken di
jken noch sluizenbestand
waren, stortte in weinig ti
jds deze heerli
jke landouw in de diepste ellende. De
zeedt
l'k tusschen de M erme en de o'
udeJvcc' bezweek heteerstaan de Onde Y ïel,
bi
j W erkendam tusschen Dordrecltten Geertruidenherg,waardoorwaarschl
jnli
jk de
rivierdi
jken op verschillendeplaatsen van DordreehtOostwaartstotaan Geertruidenherg toe zwichtten en weggespoeld zjn. Xen berekent, datvan de twee en zeventig
dorpen,die overstroomd werden,vi
jfen veertigverdronken en zeven en twintigweder
bovengekomen zi
jn. Vele kasteelen, sloten en kerken werden verzwolgen, en een
g.
root aantal menschen en vee kwam om in dezen ontzettenden vloed. Onder hen ,
die aan het verderf ontkwam en , behoorde een kind dat met eene kat in eene wieg
behouden aan dcn zoogenaamden Kinderdç
jk, of lieverte Houmeninnen bi
jD ordrech,t aandreef. Dit kind werd BEATKIX genoemd , en ofschoon het een keten van
bloedkoraal en een kruis daaraan , waarop hetwapen der ouders stond, om den hals

had, isechter zi
jne afkomst, àngetwi
jfeld eene adelli
jlte, onbekend gebleven. Tot
maagd opgewassen, huwde zj met zkxos aoxaox wiensnakomelingen aanzienli
jke
betrekkingen in D ordrecât bekleed hebben. Vele der oudste en aanzienli
jkste, ook
adellt
jke geslachten uit den W aard waren door deze geduchte ramp totarmoede
gebragt en moesten buiten 'slandsdienstzoeken,ofhierhun brood bedelen (1).
De kusten langsdeNoordxeevap deSqheldetotaan denDollart,wareninsgeli
jks
tloordien woedenden storm vreesselt
jk geteisterd. HetNoord-llollandsche dorp Pettverging,en men verhaalt,datdekerk,in welke vierhonderd lieden gevlugtwaren ,met
.

(1)Dererm.:XKA,bl.404. Oude#011.D ir.Kron.Div.XXVlIl.c.19. vu ntxu R, Cltron.
m.Iloll.b1.119. Chron. Tiel.p.488. 1. swolvs,R er.Batar.Zïâ. l.K.p. 1.37. occo sczatzxsxs,bl. 172. orTHoF, FerA. d. W aterrl. bl.411- 419. z.sxlTs zz., Fcri. orer de inbraak en
orerstrooming mcl den grooten Zvïr sol/csdlc/les W aard,bl.17- 55. Deaanteekeningen van
.. s. v. soxuxx, op het dicht4tuk: de :*. Btizabetlt'a oqc/lf eq 4e aldaar op hl. 62= 6%

Fangehgal4eSchrl
jver..
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haren tàren in zeewerd geworpen,zoodatmen bjnanietwistwaarzi
jgestaanhad(1).11
44
03
63
De djken in W aterland waren zwaar beschadigd (2). Zeeland moetveel geleden
hebben; de ingezetenen van N oord-B e'
veland althans werden om de groote schade,

hu dnpr hetwater veroorzaakt, voortaan van schot en bedevri
jgesteld (3), Zelfs
Gelre bleef van deze verwoestingen nietverschcnnd; en verscheidene huizen in Tiel

en elders waren dnnrden hevigen wind ternedergeworpen (1). Erwordtberekend,
datten minste honderd duizend menschen door dien vloed in Kolland , Zeeland en

Frzeeland omgekomen zi
jn (5).
Dealgemeenheidvan dezen ramp, diein delaatstemaanden van hetvolgendejaar
dnor eene overstrooming van W eat-Frzeeland, W aterland en Jm atelland gevolgd
.

werd (6), verhinderde ongetwtjfeld voor een grootgedeelte
' hetwederintll
jken van
den Zuid-llollandschen W aard , waartne Hertog zAx van W dtj:rdn in overeenstemming
met de stad Dordrecltt reeds maatregelen gennmen had (7). De Hollandsche enG6 v.
.

Zeeuwsche steden , die alle min ofmeer in hetnoodlottigvoorval deelden, bleven ach- 14
ra2:
sm.

terli
jk in hulpbetooning. Ondertusschen verspnelden de overstroomde dorpen steeds
meer en meer, en de nood werdh0e langer h0e ni
jpender. Hierdoorgeprongen,
wenddezich deDordtsche regeringop nieuw tntden Hertog,wien zi
jverzochtinhare
sta; te komen , om onderling te beraadslagen , wat in de treurige omstandigheden te
doen ware. Zi
jverklaardetevensrondborstig,niet ter dagvaarttezullen komen,vdör

men haarhulpverleende,erhooghartig bjvoegende: ))aansiende, lieveHere

daty
1j(?)v.

wi doch t0t uwer genaden , ende toten steden vnirsz., niet vorder 4erbonden en syn ,

tlan, lieve Here,uwegenaden, ende die steden t0t ons verbonden si
jn''(8). 9e
Hertog kwam werltell
jk,ingevolgeditverzpek,binnen Dordreeht en beraamdemet
de regeringvoorloepige schikkingent:therdi
jking. Xaarondankszi
jneveelvuldige bemnei
jingen,begon men niet vôôrhetjaarveertienhnnderd twee en dertig de zaak
erqstig dûnrtezetten. Erwerden sedertvan lieverledeindt
jkingengemaaktent0tonze

(1)oude#:11.Dir.Arnp.Div.XXVIII.c.19. occoScàRtEssls,bl.172. v.:IE:Is,Charferà.r.H oll.D.l7.bl.6.
40.

(2)v.xlxlkxs,Charteib.w.Roll.D.lV&bl.631
(3)v.MlERxs,Cltarterb.r.Iloll.D.IV.bl.609.
(4)ckron.Tiel.p.488.
(5),î.vossu Annal.#:1/.Lib.XVlII.p.544.
(6)Chron.Tiel.p.492,493.
(7)v.xlzals,Charterb.r.Roll.D.IV.bl.626. Zieo0k bl.639.
(8)v.MxExls,cltartevb.r.11011.D.I7.bl.6.
,2.
i
II.BzEIz. 2 STVK.
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63- ti
jden voortgezet(1). Een reiziger, welkein hetbegin tler zestiende eeuw dezegeweldige waterplas bevaren heeft, verhaalt, dat op vele plaatsen n0g torenspitsen en

anderhoog muurwerk uithetwateropstaken (2).
Te midden der verslagenheid over dit ontzettende voorval, ontstond te Ilaarlem een

hevigoprner. DeHoekschen geraakten metdeKabel
jaauwschen handgemeen,waarbi
j
zcsen dertigburgerssneuvelden (3). Hertog zAx van Bel
jeren hersteltle echterweldrade geschokterust; eenige deroproermalkerswerden aan den li
jve gestraftOf in
boete verwezen ,eenige uit hetland gebannen , en andere in den Ilaag of in den

Wrï:J gevangen gezet(1). Sommigenwertl onderooereede genade geschonlten; zi
j
moestennameli
jk meteede beloven, zich nimmertegen den Hertog,llet geregt van
Ilaarlem , of tegen hunne betigters, heimeli
jk of openbaar te verzetten; en nnoit
eenig pantser, harnas ofwapentuig te dragen, ten warezi
jterheirvaartwerden opgeroepen (5).
Ondertusschenhadden dejongste gebeurtenissen inBrahand den gemaalvan zxkoBw
geheelin minachting gestort,helgeen slechtsdenbilli
jkenendiepenafkeerderzwaargegriefde, schier t0twanhnop gebragte vrouw voorhem lkondeverhoogen (6). Tllans
rneerdanooit,trachtte zj'haar huweli
jk teontbintlen enineenen anderenechtgenoot
eenenbeschermerte vintlen (7). Zi
j had reedsvroegerhetn0g op IlvxFazv, Hertog
van Gloueenter, den broeder van IIEXDRIK V van E z?,jydlcêyd , geworpen , en osrer het

aangaan van eenhuweli
jk methem , in hetgeheim den Koning van Engeland, tlie
zicl
z toen te Parj'
p bevontl, geraadpleegd (8). GLoucEsTErv, een Vorstvan geene
gaede hoedanighetlen ontblcot, maar donr onstuimige tlriften en hevige harlslogten

beheerscht, aangespoord door de beltoorli
jkYezen van de Gravin, zoowel als door
het uitzigt op hetbezitharer ri
jke erianden,gafonbezonnen zi
jne goedkeuring aan
ditvoorstel (9). JAKOBA en hare moederwerden uitgenoodigd in Ezzg6lczl# overte

(1)Zie deaant.van a.1.v.soxERExybl.107-114.
(2)clltvsosTl.wEll,otlTlwrs,Epist.de #:llcw#)ia p.scalvsalrs,Bat.Wfzfdfr.Ed.1609.p.129.
(3)Chron.Tiel.p.491.
(4)v.MIERIS,Charterb.z,.Koll.D.lV.b1.630)631.
(5)v.MlExls,Cltarterb.m.11011.D.lV.bl.632.
(6)SIEGENBEEK,deEer ran zwxpaAm.Ben
jerenmcrg.bl.156.
(7)xolsTauxT,V.1.ch.235.p.303.
(8)wkGExzlR,D.111.bl.449.
(9)1InxE,Ili&t.of Engl.ch.20.p.225.
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komen, ongetwi
jfeld om het vnorgenomen plan te voltooi
jen (1). W eldra ver-1406liet zAxoBA het H0f van haren gemaal en trok naarFalenezenneebj MARGARETUA 1133
van W//
zré'pzldïl', op wier aandrang zi
j hem gehuwd, en die dikwijls zich bei
jverd bad, (le gedurig weder npri
jzende geschillen tusschen de echtgenooten bj te
leggen. Ondervoorwendselvan een lusttogtje, begafzi
jzich naarBoucltaln, maar
vertrok van daar reeds den volgenden dag , onder geleide van dcn Heern'EscAlLrox , een Henegouwsch Edelman, die in het geheim deelde en haar metzestig ge-

wapenden opwachtte, naar Calais en stalk dadell
jk overnaarEngeland (2). Daar
werd zi
j mct veel onderscheiding ontvangen en haar doorden Koning maandeli
jlts
honderdponden toegelegd, zoolang zi
jin Engeland vertoeven z0u (3). Laterslontl
zi
joverden doopvan 'sKoningszoon,HEXORIK,die naderhand den Engelschentroon
beklom /
y1). Hetvoltrekken van hetontworpen huweli
jk ging ech
.termetveleen gewigtige zwarigheden verzeld. Wiet alleen trachtten JAs ran Braband en zAx van

Wdz
l:rdzè, maar o0k de llerlog van Bottrgond'
in, wienshulp deEngelschen in den
kri
jgtegen Frankrt
jk nietontberen ltnnden-, dit te verhintlcren (5). Daarenboven
moest men van Paus MARTINUS V een verlof t0t echtscheiding en berlrouwing verwer-

3ren, en het was zeker wat'teveelvan zi
jneHeiligheidgeTergd, dathij n0g eens
ecn huweli
jltvocronwettig verklaren en dusontbintlen zou,lactwellt door zi
jn gezag
eerst gewetligd, toen onwettig verltlaard en vcrbot
len , en toen weder gewcttigd was

geworden (6). Doch dewi
jl hetH0fvan Romevooreischen van dien aard,wanneer
zi
jdoor magt en geltl ondersteund werden,niet ongevoelig was,zondzAKoBA uit
London den Heer van Jndregnl-ea en den Kanonik van St. /FJ?
z#rM naar Rome,om

de vernietiging van haar huweli
jlt te bewerlten. Be zaak werd aan hetonderzoek
van twee Kart
linalen onderworpen , en de Hertog van Brahand naar Rome ontboden ,

dochwellkedenBisschop vanKanteràikenzAxBoxrlus,om hem tevertegenwoordigen,
(1)Zie hetkeninkli
jkvri
jgeleide van den l'tenv.Lentemaand 1421bi
jv.Mllmls,Charterb.w.
Holl. D.l7.b1.570. ofschoon :II-DERDIJK,D.lV.bl.79,dezen geleibricfaanhaalt,beweerthi
j
cvenwelstellig,datzlltonl'smoedcrbuiten hetgeheim bleeû

(2)MosszRxtE'
r, V.1.Ch.235.p.303. DatMAIIGARETHAran Bourgondiënietsvan ditvertrek
zou geweten hcbben,geli
jk uitdewoordenvandezenSchri
jverwordtopgemaakt,isgeheelonwaarschi
jnli
jk. Ziev.wIJNep wzGExzwR,St.111.bl.88. SIEGEwSEEK,deEer wczlzlxoszranAef
qjeregz
verd.bl.157,158.

(3)MOwSTIIEI,
>:
T,V.1.Ch.235.p. 303. v. MIERIS, Charterb. w. Iloll. D.IV.b1.589. De
giftbriefisvan den 10 v.Hooimaand 1421.

(4)GorTnozux,chron.r.Iloll.bl.469. wztaxuR,D.111.b1.451.
(5)slzGEw5zEK,deEerwczzzzKoBzvan Weg'
crezlk'erd.,b1.158.
(C):II
-DERDIJK,D.IY.b1.81.
61
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66
33 derwaarts zond (1); Het ontslag van den Paus werd verwprven (2). Erwerden in
deze en de nmliggende gewesten Pauseljke bullen verspreid met den naam van
xAltrlsvs V aan het hoofd, waarbi
j het huweli
jk van JAx van Brahand metJAKOBA nietig verklaard en haar verlef t0thertrouwing gegeven werd. Het Opperhcofd der Kerk verklaarde in eenen brief aan zAx van Srlilxd , doch zonderling

genoeg eerstdriejaren later,dathi
jnimmerzulkebullenhatluitgevaardigd,en beval
tlen Bisschoppen van Utreeltt, Luzk en Kameri
jk ditopenli
jk in hunnekerken af
telkondigen (3). Ditschri
jven kwam zekerli
jk vri
jlaat;zwltovA wasreedsmet oLovcEsTzltgehuwd;maarzAx van Braband verkeerde op dien ti
jd,doorden dood van
Jatx ran W:t)'eren,in schitterenderomstandigheden dan te voren; en de wensch van
FlLxps'
vanW/urgpzldïl,zAK0BA'serfgenaam wanneerzi
jkinderloosoverleed,om zich
<an het bezit harer graafschappen te verzekeren ,zullen niet zonderinvloed op 'sPau-

sen verklaring gebleven zi
jn.
De voltrekking van hethuweljk werd zooweluithoofdevan den dood desKonings
van Engeland,alsdoordeonderhandeljngen van FlLlpsvan nourgpzldïf',welkehet
wilde keeren, eenigen ti
jd vertraagd. 'tGeschiedde echter n0g vôôrheteindevan
1. v. veertienhonderd twee en tJdntig (1). Immersvindtmen oLocczsTzh in zekerverLcnte-znekschrift in het begin des volgenden jaars, ))Graafvan Kenegouwen,Holland,
'naand
1123 zeetaw:, enz.,, hetiteld (5). pe xccgdi
j, welkehem over den jongen uzxoztlx YI
was opgedrageu , en de pogingen des Hertags van Bourgondzê, om de geschillen
tusschen hem en zAx van B rahand ontstaan , welke eenen oorlog dreigden , te ver-

ezenen, hebben ongetwi
jfeld verhinderd,dath.
j aanstontlstrachtte zich in hetbezit
t
lezer gewesten te stellen (6). Na lang toeven stak hl
jtotdatdoelmetzt
jnegemalin,
svi
jn-aan wie het regt van inboorlingschap in Engeland wasgeschonken (7),overnaar
lnaand
1424 calau zoorEngelsche benden gevolgd (8). Hierontving hj deafgezanten derHer(1)Oude#0//.Dir.xron.Div.xIVIlI.c.26. olvlEts,Rer.frcs.Lib.XYllI.p.233,234.
(2)vxtnEsàER,Cltron.m.Iloll.bl.121,122.
(3)v.MlERls, charterh.m.#pll.D.lV.bl.755. Debriefisvan den 13van Sprokkelmaand
1425.Het is onsnergensgebleken,datde Hertog van Gloucester en JAKOBI zich tntden nevem
Paus,BExEnlcTrs XIlIgewend,cnvan hem hetgewenochteverlofverkregen,zoudenhebben,zooa1:wA(;Exz,
ta,D.111. b1.455, 456, verhaalt cn waarop Bltoymolzx voortredeneert,D.IV.b1.82- 85.
(4)scxnlrsPE nou ad annum 1422,p.47. VEtxEzzER,Chron.r.Iloll.,bl.120, 121.
(5)wll>zzàh,D.111.b1.457.

(6)MtlxsTlztu ,V.lI.p.10.
(7)v.xlzl'ls,Cltarterb.r.H011.D.1V)bl.700.
(8)xoxsraxtu , V.II.p.18, v.wlzxop wwoxszzl,St.111.b1.00-94,heefthetboven allen
redcli
jkcn twi
jfelgesteld,datdezetogt,nictzQ0alswzqzyzza,D.llltbl.I60;vcrhaaltin Wijn-
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togen van Bourgondiêen van Bedfort,zl
jn broeder en Engelandastedehnuderin1406Frankrk
j'k,welkezich t0tscheidsmannen tusschen hem en zAx vanBrabandhadden 1433
Opge5Yorpen. goch zi
jn antwoord en datvan JAKOBA op hunnevoorstellen en vermaningen was, ))datzi
jin Kenegoumen zoudentreklten,om zich in hetbezitvan dat
graafschap te stellen (1).'' Reeds'in de volgende maand ruktehi
jmetzi
jneknjgsmagtderwaarts0p.JAx van Braband hierdeoruitzi
jneloome sluimering opgeschrikt,
verzocht dadeli
jk onderstand bi
j Fltlps van Spvrgpzldïô'en zAx Tan #:#':r:zl,om
oluovcEsrzh en JAKOBA met nadruk het hoofd te bieden. Doch terwt'
lmen zich ten 6.
stri
jde vaardig maaltte,overleed zAx nan Wdfjer:zlaan een toeval in den Ilaag (2).LouwHj was denkeli
jk het slagtofer van een langzaam werkend vergift, hetwelk hem ma
1uangd.
vi
jfmaanden tevoren wastoegediend(3).Toen deHertog,naarmen wil,dewerlting
vanhetvergiftontwaarde,werdzAwvan W oerden,Heer<an Klzet,gevatent0tdebeken-

tenisgebragt,dathi
jmettweeballingenwasovereengekomen,om vaneenenonbekende,
een koopman uitEngeland,hetvergiftte ontvangen,terwi
jlhem totbelooningvierduizend kroonen op hand en belofte van veertigduizend na de daad waren toegezegd.

Naderhand had men ditin tweeduizend ltroonen op hand en vl
qftigduizend nahetfeit
verantlerd en daarvoor borgen in Utreeht gesteld. Hetvergift,z0o hetschi
jnt, uit
de blaas eens giftigen adders genomen , wksy naar luid der bekentenis, door vAx

vslET op het geti
jdeboek desHertogsgestreken meteenen hanzschoen dien hi
jverbrand had zoowelalshetlederen zakje,waarin hethem wasoverhandigd. Toen hj
om het bloedloon gekomen was, had men hem geantwoord , dat het gif te zwak was

om tekunnen werken,en hi
jhadnietsnntvangen (1). Bjvonnisvan Edelen en steden werd hi
j in den Sccg onthalsd,zi
jn hoofd op een dertorensvan de hofpoorten, en een stuk van het gevierendeeld ligchaam op een toren van elke der vier

hcnfdsteden yan Ilolland ten toon gesteld (5). Het bljktondertusschen,datmen
driejaren later, de eigenli
jke schuldigen aan den dootlvan Hertog zAx n0gniethad
maand 1423,maar een jaar later geschied is. Zie ook TzwzTga) Taderl.s?àf.D.II.bl.60.
:II-DZRDIJK bli
jftevenweldedwalingvan wzGzxAzR volgenen redeneertdaarop voort.
(1)MowsTRxtu ,V.II.p.18. WzGzxzlR,D.111.bl.459,heeftuitdewoorden van dezen schrjvermeer all
geleid,dan Zjwezenli
jk bevatten;en mtpERnlzx,D.lV.bl.91,ern0geenigeverzinsels
bi
jgevoegd. ZieSIEGEX:EEK,deEerran zwxoBAvan Aej'eres rerd.bl.159.
(2)oudeSo#.Div.Kron.Div.XXYZII.c.27.b1.269. Het Gonhclt.Ardo.bl.126.vgtllE>lEh,Chron.m.Iloll.bl.123,meent,datzAx%an Bet
jeren desavondstevoren gestorven is.
(3)wloEwlAR,D.111.b1.464.In hetMagn.&/lr:>.Bel
g.p.430(396),aldaartotbewi
jsaangehaaldyhebben wj dit,evenmin alsineenigeandere onzeroudekrontken gtvenden.
(4)v.xlEltls,charterb.r.Holl.l).IV.b1.729,785.
(5)v.GovTHozvEw,Chron.1,.Roll.b.210,219.
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1406- opgespoord (1). W ietotdezegruweltlaad.heeft aangezet,isnimmerontdelkt. Eeni1433 gen werpen het vermoeden op den Hertog van otflvcnsl'Elten zi
jne gemalin,dewi
jl
zi
j alleen in dien moord belang konden stellen /
s2). Hiertegen isaangemerltt,datzij
doordezep m oord eene geheel nuttelooze misdaad gepleegd ,en zich eenen veelmagti-

ger vi
jand in den Hertog van Bourgondzëop den halsgeladen zout
len hebben (3).
Anderenbetigtenvanditmisdri
jfdeHertoginweduweMAROARETHXvanWtll
z.
rppzldïl(1).
JA> '
van Wdï
g'erezlhad slechtsvi
jfjarenoverRolland enZeelandhetbewindgevoerd.
Xen heeftmetregtzi
jnewreet
lheid,gierigheid,heerschzuchtentrouwloosheidgegispt(5).
Hl
j wasnocllgeestell
jke, nochveldheer, noch staatsman en bezat geenehoedanigheden,welltehem bj de Hollandersbegeerli
jk kondenmakcn.Aanzl
jngebreltaanmagt
alleen, was hi
j waarschi
:i
#nli
jk in Ilolland zi
jne verhefsng verschuldigd. De Etlelen
en steden immerszagen zich lieveronderhetbestuur'
van eencn Vorst,welke,z0ozi
j
meenden , niet vermogend was hen tebeteugelen ,dan onderhetbewintldesbeheerschers

van hetmagtigeBraband,van wien zi
j meerteduchten hadden. Zi
j werden hierin
doorden Hertog van Gelreondersteund,wien lletevenmin onverscllillig konde zi
jn,
tlatIlolland en Braband onder één ezag gebragt wiertlen , waardcor lliJ'eenen te
magtigen nabuur zou gel
tregen hebben. Een ti
jtlgenootgctuigt '
van hem , ))dathij
2en landen menich verdrietgedaen had /
y6)': Van den anderen kant is echterniet

minderwaar,dathij'in zijne bewindvoering overKollandzick doorstandvastigheicl,
beleid en waardigheid onderscheiden , metweinig midtlelen veel verrigt,en Frzenland

weder,hoewelzeerenvolkomen'
,.metIlolland vereenigdheeft(7).
Geli
jlt reetls in het voorbi
jgaàn isopgemerkt,had zAx van Wez
@
l':rczzzi
%jneregten
op de driegraafschappen en zi
jne goederen ten nadeelevan zAxoB-k,zi
jne naasteerfgename, bi
j uitersten wilaan rlslpsvan Sptêrg/zldv-losrergedragen en vermaakt(8).
slechts twee dagen na zi
jnen doodhadden deJlgemeeneRade,de ritlderschap en
stedenvan Ilollandverklaard,((datzewi
jltleoverleden Hertogdelanden van Kollanq
en Zeeland niet beheerd of bezeten laad a1s Heer tles lantls, maar als Regent en Ru-

8 v.waard bi
jbeveleen wildesHertogsvan Braband,zi
j nu gezamenltjk overeengekoLOuW-men waren en besloten hadden, bi
j hunnen genadigen Heervan Brahand tebli
jmaand
1425 ven en hem goede getrouwe onderzaten te zi
jn,zo0 alszi
jvan regtswege en over(1)v.MIERIS,Charterb.m.R oll.D.IV.b1.921.
(2)nlwEz,Ilist.&Jl.dela Bel
g.D.1V.p.172. vlI,oEanlzK,D.IV.bl.97.
(3)v.KAMI'
EX,Feri.Gesch.d.Nederl.D.1.b1.157,158. Faderl.Acf-cf'fcrâ.D.1.bl.175.
(4)xxlzEars,Jnnal.Flandr.Lib.XVI.p.267.
(5)xlRcllt,in deaant.op nzvzltzsT:,Ilht.d.Dtfcd de Aptfrg.T.l1.p.217.
(6)vztnzxlEa,Cltron.m.Holl.b1.123.
(7)vltoxlpuK,D.IY.bl.87.
(8)zzGlolrspxRovàjAnnal.Bel
g.p.74.
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eenkomstig dehulde en eed hem vroegergedaan,verschultligd waren (1).'' Tevens11
44
03
63
gelastten zi
jden ambtenaren,in nqam van dienYorstregttesprelten en debeden te
innen (2).Xen gist,datvan zz
kxosAen haar goetlregtop dezelanden hiermetgeen
enkel woord gereptwordt,dewi
jl de Etlelen en steden misschien oordeelden,datzi
j
tlitregtdocrhethuweli
jk metden Engelschen Hertog,buiten hunnekennisgesloten,
verbeurd had (32.
Ondertusschen was GLOUCESTER m0t JAKOBA in XenegoMmen gekomen. Bouehain
had hem het eerst ontvangen en gehuldigtl. Bergen en al de overige steden, Ilalle

alleen uitgezonderd, waren gevolgd; terwi
jl tevens de Edelen zich onmiddelljk aan
zl
jne zi
jdegeschaard en hem den ced van trouw afgelegd hadden (1). Te Bergen
was door zzkltoBA in eene vergadering van de tlrie staten des Lénds betoogd, h0e

naauwgezetzijharen pligta1sChristin vervuld had,doarden Hertog van Brahand te
verlaten , wiens volle nicht zi
jwasen diehaarechtgenontnictzijn konde. ;ijvoegde
erbi
j, tlatzi
jstecdshaar huweli
jk methem a1seene dnodzonde beschouwd en altijfl
gelijlteen blad gebeeftlhad, wanneerhijin hare kamer trad (5). Om dien tijclwas
zAx van #:#':r:zloverleden. De llertog van Brahand, ofschoon ziekelijlt, spoedde
zick op aandrang der Kabel
jaaupschgezinden naar Ilolland,waar inmiddelszAxoB
van Gtzftâ'lc:à cn w Tlux,Ex van Egmond, in zi
jnen naam tle teugelsvan llctbewintl
hadden opgevat(6). ln alle stetlen van Ilollanden Zeeland,behalve in Zierikzee,
werd llij als wettig Heeren vongd zi
jnergemalin ontsrangen en gehuldigd (7). Bij
deze wederinhuldiging bevestigde hij de handvesten en voorregten, door zijne
Ynorzaten , de Graven en Gravinnen van Ilolland en zAx van Bei
jeren verleend;tevens plegtig belovende, de land6n te vervreeïden noch te verpanden , geenen vreem- 8 v.
delingen ambten te geven
S rok,niettemunten tlanmettoestemmingvanzijnenRaaden tum.
de steden , de bekende schultlen van den overleden Hertog te voldoen, en de Hoek- 1425

sche ballingen niet dan bij bijzontlere vergunning van hem en zijnen Raad,in het
lantl t0etelaten (8). Deze laatsle maatregelwaszekerallernuttigstvoorhetbeboud
(1)v.Ml>rRls,Charterb.w.11011.D.IV.L1.7162
(2)v.MlEnls,6'
éc?'
fez'
i.m.Iloll.D.IV.b1.747.
(3)wzlExlzR,D.111.b1.465.Zieoverzltozhnxzl
ts(D.IV,499.)belagcheltikhevigen uitvaltegcn
deze op reden gegronde gissing ,SIEGEX:ESK,de Eermcs wwqlszwl
trerdedigd,b1.86- 92.

(4)MoxszREtEr,V.lI.p.18,19.
(5)swlsr-RExvaangehaald doornE:zltzsTx,Sïdf.#.Ducn deW/vrg.T.IV.p.97.
(6)vztnExzzR,Chron.r.Holl.b1.123. v.MlzRls,(Aarterh.m.Ilbll.D.I7.b1.753,754.
(7)Oude#p/l.Div.Kron.Div.XXVIII.c.27.bl.269. vztnzzzz:,Cnronqm.Rolltb1.1D.
v.xlzals, Chartevb.r.Roll.D.IV.bl.758.

(8)v.xluRls,cltarterb.r.Spll.9.IY.bl.751,752,753,76%
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1406- Aran 'stands rust, die steeds door de Hoekschgezinden , bovenalin W e&t-Frlenland ,
1433

verstoord werd (1). De Hertog van Brahand zag zichdan o0k spoedig genoodzaakt
zijnen baanrotsen, ridders, knapen,steden en lieden in llblland en Zeeland te ge-

17 v. bieden, ballingen nnch vcortvlugtigen te huisvesten of hun eenigen onderstand te verSprok-leeneu

kelm

.

, op verbeurtevan lijfen goed; terwijlhijdaarentegen twintig kroonen den-

1425.genen belooft welkeereenen levend gevangen neemt,en tien kroonen,dieereenendood-

slaat(2). Hij steldezAxoBvan Gaanbeek t0tstedehouder en wxluLEx van Egmond
t0tschatmeester van Kollandaan,en begafzich naarZeeland,waarhi
jonderscheidenedaden van oppermagtuitoefende (3).
De Hertog van Gloueenter maakte zich de afwezigheid van'Hertog zAx ten nutte,:

om Brahand teverwoesten (1). Xiddelerwi
jlzondzAKovA,bi
jwiezich de gevlugte
Hoeksche Edelen begeven hadden,ytoalsvan A-z
lqf/lp:imeteengoeddeelgewapenden
naar Ilolland , om vnor hare belangen tewaken. Doorhulpvan eenigepoorters,maakte

hi
jzich spoedigmeester van Seltoonhoven,welkestad aan zAKosA'smoederverli
jftogt
was.(5). Debezetting van hetslotechter,hoewelslechtsvi
jftig man sterk,boetlonder bevel van w lLrzx vAx nEx KovLs'
rzh en ALBRECUT Bzllzlwo zes weken lang den

hardnekkigsten tegenstand. Eindeljk,doorhongerengebrek gedrongen,gafzi
j zich
cpvoorwaardevan vri
jlijfengoed,over. ALBRECET BEILIXO alleen perd hiervan uitgesloten en terbeschikking (lp:heltoen van ZAKOBA gesteld.Ondereede van binnen
eene maand wederte keeren,werdhl
j om zt
jnezaken teregelen,ontslagen. Opden
bepaalden ti
jd kwam de edeleman terugen werd,ervaltbezwaarlt
jkaantetwi
jfelen,
np last,althans metvoorkennisvan JAKOBA , des nachts op een molenwerf even buiten

seltoonhoren, levend in de aarde getlolven (6). BEILIxosgrootheid van zielwischt
schitterend den smetuit,welken delaaghartige wreedheid zt
jnermoortlenaren np #:1land geworpen hebben.

(1)v.xlEsls,Charterh.r.Holl.D.l7.bl.756.
(2)v.MlElls,Charterb.r.Iloll.D.lV.b1.757.
(3)vztozxxzu,Chron.m.Roll.bl.123. oude H oll.b ir.A r/x.Div.XKYIII.c.27. v.MlExls,
+

chartevb.r.Holl.D.lV.b1.765- 772.

(4)mvuvs,Aer.Brab.Lib.XVlIl.p.235. MpxsTavtu ,V.II.p.19,22.
(5)v.MlERls,J/lcrler:.m.Holl.D.lY.bl.740,741.
(6)vEtnxxzzR,chron.r.E011.bl.121.OudeRoll.Dïr.Kron.Div.XXYIII.c.28.Pltdezonderlinge omstandigheid,datnietvzx DEl KottsTza, de opperbevelhebber,maar:EIt1xG, en, naar

hetschi
jnt, hj alleen ter dood veroerdeeld werd,meentmen,dat:xltlxo))hierboeten mnes/
voorwezenli
jkeofvermeende norzaken t0twraakzucNt,doorhem aan de Hoekschen tevpren gegeven-') Dat smuxo eene straf ontving,die men anders slechts aan vrouwen ten uitvoerbragt,

schri
jrtdeHeertàvTst0eaan deminachtinrderHoekschen,diehem welligtdedxdstrafderman-

1'
1)t'
)
lC)1) '
YAI; A.
7z1$'
1tlKClll)'
)ëX '
Isqàlqtlzql11(
7-
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Inmiddels was de Hertog van Gloucester in openbaren'twist met den'Hertog van 14061133

ourgondië geraakt. Zoodra hi
j kennis had gekregen van de brieven, bij welke

F laanderen en Jrtoze door Fzrzps ter heirvaarttegen hem waren opgeroepen ; had

hijden twaalfden van Louwmaand dien Vorst ongeveer in deze bewoordingen geschreven )Hoogmagtïge Prins, zeer waardeen beminde Neef! Xen heeftmij berigt,dat
gij in uw gebied tegen mi
j,mijne vrienden en onderdanen heirvaartbescbrevenhebt.
Dit en m eer nog heb ik uit andere brieven gezien, welke men zeide datook van u kM'a-

men, en ik geloof,datzi
j inderdaad op uw bevel uitgevaardigd zi
jn. Hetis u echter genoegzaam bekend , watik vroeger op uwe bede, raad en verzoek gedaan heb ;

hoeikmi
jaan u en mi
jn broeder,denRegentvan Frankrç
jk,onderworpenheb,om
het geschil tusschen mi
jn neefvan Brahand en mi
j te vereFenen; hoe ik de dagen,
bepaald om uitspraak te doen , heb àangenomen en welke aanbiedingen ik, zelfs te

mi
jnen nadeele, gedaan heb. Gi
j weet,datmen van dezi
jde desHertogsvaù Brahand in niets heeft willen toegeven of naar eenig verdrag luisteren. Xen zou dus

kunnen vooronderztèllen, datdeze brieven verdichtwaren;gi
j zultu daarvan ltunnen
qvertuigèn , want ik zend er u een afschriftvan ;immers kan ik niet gelpoven , dat al
Avat ik gedaan heb aan uw gelzeugen ontsnapt is. En indien namaagschap u in

beweging moestbrengen ,zoudtgi
jt
lan nietmeer genegen moeten zi
jn,mi
j te ondersteunen dewi
jl mi
jne medgezellin en echtgenoote van twee zi
jden uwevolle nichtis,
dan mi
jn neef szan Braband,die nietzoo naauw aan u vermaagschaptis? . Daarenboven zi
jt gi
j hiertoe verpligt door het vredesverdrag dat wi
j wederzi
jds plegtig
bezsyoren hebben. De Hertog van Brahand bezwoer hetnooit; hijstaat, zoo a1sgi
j
weet,in verbond metFrankrl
jk en ditmoestu tegenhem innemen. D;tvredesverdrag is nooit door mi
j geschontlen geworden. Yerre van daar; ik zou mi
jzelven als
schuldig beschouwd hebben , wanneer

er zelfs aan gedacht had, en ik zou

denken, dat mi
j Toortaan niets meer zou ltunnen gelukken ; ik houd mi
j ook
verzekerd, dat gi
j nooit iets daarmede stri
jdig zoudtwillen verrigten. Daarenboven
hebtgi
j, zoowel vôtsr als na mi
jne ltomst op hetvasteland,moeten bemerken, dat
ik nooit begeerte gehatl heb , u en de uwen te mishagen ; dat ik nooit leed of
nafleel aan u en uwe onderdanen gedaan , nf getluld beb dat men het deed. Ik

nen (hetzwaard ofde galg)onwaardig gekeurd lzebben. Ziexz.
moasBt
j'dragen r.Faderl.Ge.
sclt.ep Oudheidk.voor 1838. Maar lloe is die minachting der Hoekschen overeen te brengen

methetvertrouwcn datzi
jin 'smansdeugd en eerli
jkheid stellen,om h
em hetverzoçhte uitstel
a ..
tegeven? - BEItINGwasin hetjaar1422Schoutvan Gouda geweest. zpn geslachtwasin die
:tadtot in het laatste gedeelte der vi
jftiendeeeuw n0g ia aanzien. D:tâsGzvzxwlzxGzwRotx,
i

Beschr.m.Gouda,l).II.bl.157.
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- heb uwe onderdanen alsdemi
jnebehandeld, zoo alszi
jeru getuigenisvan kunnen
geven. Gi
j weeto0k ,en ik heb hetu geschreven,dat ik mi
jvoorgenomenheb,niets
anders te begeeren aan deze zt
jde der zee,dan watmt
j wegens mt
jne medgezellin,
uwe nicht, behoort en hetwelk ik met Gods hulp zaltrachten te bewaren zoo lang

zi
jleeft. Ea zoo ik ietstegen mi
jn neefvan Brahand gedaan heb, danweetgi
jdat
ditmi
jne schuld nietis; ik ben er door zi
jne handelingen t0e genoodzaaktgeworden,
om mi
jne eer te handhaven en mi
jn land te verdedigen. Naaldeze z0oblt
jkbare
omstandigheden , kaù ik derhalve nietgelooven , dat de bewuste brieven en oproepingen

met uwe kennisen voorweten vervaardigd zijn. Daarom verzoek i1k u , grootmagtige
Vorst en zeer beminde Neef, alles wel te willen overwegen wat ik u hier ontvouwd

heb;enmogten,geli
jk men verzekert,deze brievcnvan u zi
jn,dan zultgi
j bi
jri
jp
nadenken ,andere besluiten nemen en van een tegenovergesleld gevoelen worden. In-

tlien gt
l'anderswilt handelen,zalGod,voorwienmen nietskan verbergen,mi
jn goe;
regtbeschermen en i1tberoep mi
j op de eeden, welke gi
j mt
j gedaan hebt. Laatmi
j
5

tlerhalve uw gevoelen met den brenger dezes weten. ls er iets, waarin ik u van

dienst kan zi
jn, ik zaler ml
j van harte toe verledigen; de Heere weet het en Hi
j
behoedeu voorallekwaad-'' Debriefwasonderteekend:uw neefdeHertog van Gloueeeter.

GraafvanIlenegoumen,Rolland,Zeeland,Penhroek,en Heervan Frie&land (1).
EerstOngeveer twee raaanden daarna zond deHertogvan B ourgondzë een antwoord ,

Yerklarentle, dathi
j hetgrootste gedeelte der zaken in den briefvermeld, stilzwi
jgend
bi
jgaan: ))want zi
j gaan mi
jnietsofweinigaan,'' zegthi
j, ))behalve wat
3 W. zou voor
Lna
ent
e-mjne eerbetreft,die ik nietduld dattegen regten rede gelasterd en besmetworde.
s
and
1425 Echter schrl
jf ik u, datdebrieven en oproepingen van welke gt
j spreekt, van mi
j
afkomstig zi
jn. lk ben er toe gedrongen geworden,dewi
jlgi
j weigerde, u aan de
ToorWaarden te Onderwerpenj welke nari
jp overleg metden Raad van Parj)
'*', door
uw broeder den Regent en mi
j ontworpen en u sedertaangeboden zt
jn,om de geschillen en twisten tusschen mi
jn neef den Hertog van Brahand en u te vereFenen;
welke voorwaarden de Hertog van Brahand, om Gnd aan zjne zjde te brengen en
mijnen schoonbroeder den Regent te behagen, had goedgekeurd en aangenomen.
Xaar gi
j, na uwe weigering en zonder het einde van uw regtsgeding voor hetHof
vanRomehangendete willenafwachten,zi
jtgewapenderhand en vi
jandig inIlenegou-

'
l
m:x gerulkt,trachtendemjn neefvan Brahand eruitte sluiten en hem van hetbezit
er van teberooven. Ziedaarderedenen mi
jnerbrieven,die opregt en waarachtigzi
jn
zoo als u bewustisen gi
j nietontkennen kunt. Daarin heb ik nietsleugenachtigsen
bezi
jden de waarheid tekennen gegeven,zoo alsgi
jmi
jteonregteverwi
jtennaarhetgeenuituwebrieven bli
jkt,die ik voormi
j houd,om erop teberigten,wanneerhet
(1)MowsTalltET,Vol.ll. p. 19,20. v.MIERIS,Cltat'
tetb.r.#/31.D.lV.l'
al.718.
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ti
jd zalzi
jn. W atgi
jmi
jnen neef van Brahand gedaan hebiten trachttedoen,was14061433
reedsgenoegenteveeloneervoormi
j,hetgeen ik noch van u,noch vaniemandanders
verdragen 5&il;en ik geloof,datzi
j,aan wieik doorbloed:afkomsten verwantschap
verbondenben,datmi
jnegetrouweenopregteleenmannenenonderdanen,diez00groolen
trauweljk mi
jne voorzaten en mi
jgediend hebben,hetevenmin zouden willen dulden
of gedoogen. Daarom eisch envorderik, datgi
juituwebrieven terugneemtwatgi
j
erin zegt,datik ietstegende vaarheidgetuigd heb.;0ogj'ditwelgertenuwwoord
wiltstaandehouden, hetgeen mi
jneeerenmi
jn goeden naai ltan bezwaren,ben en
zalik gereedzi
jn,om ermi
jmetmi
jn li
jftegen hetuwevan'tezuiveren enmethulp
van Goden OnzeLieve Yrouw ervoortestri
jden,een geschikten dag bepalende in
tegenwoordigheid vanden grootmagtigen endoorluchtigen Keijer,mi
jn waardeneefen
Heer.En optlatgi
jen degeheele wereldzienmoogt,datikdie'
zaakspoedigwilteneinde
brengen en mi
jneeernaauwgezetbewaren, z0oza1ik, indien u 2itbeterbehaagt,
tevreden zijn, dat wi
jmi
jn beminden neef,uw broeder den Regent,t0tregter nemen,watgi
jmetreden nietkuntweigeren,dewi
jlhijeen Y4rstis,dievogru,voor
mi
j en voor elk ander alti
jd eenregtvaardigregterzi
jnwil. Tnteervanen uiteerbied voor G0d, en om hetplengen van Christenbloed en hetverderf des volks, voor

hetwelk ik in ml
jn hartmedell
jden heb, tevoorkomen,moetlhetu en mj diejeugdige Ridderszi
jn, betervoegen, in gevalgi
j de gezegde weprden wilt staande houden,dezen twist li
jf tegen li
jf, zondermeer, ten eindeteb1rengen. Anderszouden
veleHeeren en anderen zoowel van uw legera1svan hetmi
jùe,hunnedagen beklageli
jk eindigen,hetgeen mi
jen00k gewisu leed z0u doen,gmdatdeoorlog tusschen
Cbristenen elk Christen Vorstmoet smarten. Grnotmagtige Vdrst, weesz00 oedmi
j
dnar brieven ofdoor den brengerdezesen zoodranaogehjk teantwoorden,zonder de
zaak door schri
jven te vertragen; want ik wensch voor mj
e'ne eer, datzij SPOedig afgedaan worde, en ik moeten zal haar op dat puntnietlaten varen. Ik had u
;
-

vroeger geantwoord, indien nietvele belangri
jke bezigheden mi
j daarin verhinderd
hadden. Enopdathetu bli
jke,datdituitmjne eigenbewe/ngen wetenvoortkomt,

heb ik mi
jn naam en teeken (ezgnet)onderdezen briefgezet(1).'0

16 v.

J- zegt dat ik ge- LenteEenige dagen daarna antwoordde de Hertog van Glouceeter :
))Gi
,
,
m aanl
!.

weigerd heb het geschil tusschen mi
jnen neef den Hertog kan Brahand en mi
jte 1425
verefenen; ditisminderdan waarheid;wantmi
jn bemindebroeder de Regent, de
geheele Raad van Frankrç
jk en gi
jzelfweetwatervandézaak is; gi
jzoudtdit
niet willen weten , maar kunt dit niet. W at.gj van mi
jnebrieven zegt,ik laatu
'' daaraan zal houden;
w eten , dat ik den inhoud voor waarheid erken en mj

dit iszelfs reeds bewezen door hetgeen uwelieden opuw Vvelin mi
jn graafschap
(1)MosszAztu ,V:l.II.p.20.v.xlzap)cltarterb.r.Roll.D.lV.bl.763.
62 +
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313 Renegoumen gedaan hebben ; dusnocllvnor u, noch vooriemand, wiehi
jnok zj,
zal ik iets herrnepen. Integendeel, met hulp van G0d, van Onze Lieve Vrouw eq

den H.zoaxs, zal ik u doormi
jn li
jf tegen hetuwe voor een tler regters die gi
j
hebtaangewezen, want beide zi
jn mi
j onverschillig, doen kennen en beljden wat
waarheid is. Gi
j begeert, dat de zaak spoetlig afgedaan worde en ik insgeli
jks;dus
daar mi
jn brceder het naastcbi
jis, ben ilktevreden alsde zaak in zi
jnetegenwonrdigheid afgedaan'wprde en ik neem hem tot regteraan. Gi
jhebtden dag aan mi
jne
keus overgelaten ; ik bepaal dien van sT.zohls aanstaande of elken anderen naar

goeddunken van mi
jn brneder;inzien hetGodebehaagt zalik gereetlzi
ja en nietin
gebreken bli
jven. Xaar tlewt
jl ik nietweet, ofgi
juwehandteekening wiltbevestigen,znn eisch en vorderik van u,mj door2en brengerdezesantlerebrievenmetuw
zegelbezegeld, geli
jk de tegenwoordige doorhetmi
jne,te zenden. W atden Hertog
<an Brahand betreft, indien gi
j wilt nf durftzeggen,dathi
jbeterregtheeftdau
ik,ben ik bereid u doormi
jn li
jftegen hetuwe op den bepaalden dag tedoenbeli
jden,tlatik hetbesteregtheb (1).''
DeHertog van Bourgondiè'antwoordtleuitIleedin aan oLorcEsTzR,dathi
jin den
bepaalden dag en in den regter doorhem gekozen genoegen nam ;dathi
jgczanten
naar den Regent znu zenden met bede, zich deze keuze te laten welgevallen ; en 2at

hij,in gevalvaa weigering zi
jnetoevlugttotdenlteizerzounemen. pMratmijnvolk''
zegthi
j,))in hetland van Ilenegouzren toteeroft0@voordeclvanmi
jnneefvanBrahand
xerrigtheeft, daarover ben ik tevreden en verheugtl. Gijzegt,datgijmijtotde
belijdenis zult brengen, datgijbeterregthebtt
lan hij;iltantwportlu,datuithet
yonnisvan onzen Heiligen Vatler den Pausduitlelijlk zalbli
jkcn, wieregtofonregt
heeft;ik zou vonrniets in de wereltl mij tegen zulk eene magt en gezag willen
verzetten of haarongehoorzaam zijn; van onsbeidehangthetnietaftebeslissen en
te bevelen , wien het regttoekoml. Ik bopp door onzen Heer Jzzvs CuRlsl'rs en de

verheerli
jkteXoeder-llaagd,datvôôrheteinde<anhettweegevechttlooruaangenomens
ik mijne goedezaak zoowélzalvertledigtlhebben,dathetu nietmeermogeli
jk zal
zijn metzulkenieuwigheden voorden dag te komen (2).''
Op de zekere tijding, dat de twee Hertogen beslotcn hadden hunne geschillen
op deze wijze te beslechten, werden de vi
jandelijkheden geschorst. Dit verschafte
oLovcxsrrzh gelegenheitl met vier- of vijfduizend Engelschen naar Engeland terug
te keeren , waar levendige twisten met den Bisschop van V g
-ncheeter zijne
tegenwnordigheid

vorderden (3). Hij liet zAxovA te Bergen in Renegoumen,

(1)xoxsaxtsr,Yol.lI.p.21.v.xlzals,ckat-terb.r.11011.D.lV.bl.7X.
(2)xesszhuu ,Y:l.ll.p.21,22.v.xlEals,chartevb.m.#:11.D.IY.b1.767.
(3)xqxz,Ri&t.// Engl.Cala.Xï.p.225.Ed.Lnnëon,1838.
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op verzoek van de Hertogin-weduwe YAROARZTUA van W oltrsoxdfg en aan- 14Y d
.
*'
1433
ringen der Henegouwers, in het bilzonder van de poorters dier stad ,welke onder

eede beloofden , goed en bloed voor haar op te zetten. Zijn broeder BznF.
oRT,
die steeds te vergeefs als middelaar tusschen hem .en vzxzzps nan S/vrgoxdïl zijne
goede diensten had aangeboden, riep eenegroote vergaderingvan aanzienli
jkeFranxhb''thEngelscbeHeeten,Ridders',regtsgeleerden,gev
estelijken;ehverstandipewanneh
te Paro
jabijeen, om de beweegredenen totdebewusteuitdagingte onderzoeken en
te toetsen. Na rijp biraad verklâard.e mentdat overcenkoistiy de wetten,gebruiken
en regten der wapenen, er gewene oorzaken tot uitdaging bestonden , noch bestaan

konden,en partijen d
.erhalve niettothet.tweegevechtkondentoegelatenworden..BzoMoh'
r zend deze verklaring aan de beide Vorsten , eq bragt tevens oxzovczsTzh het on-

voorzigtige van zijn gedrag nadrukkelijk Qpder hetoog. Ditgedrag wqrdookalgçmeen
in Enaeland afgekeurd en hetH0fgafden Hertog te kennen,dathijvnorzulkeene
onderneming op geenen onderstand in geld of manschappen hopen kpnde. Zijne geschillen metden Bisschop van W incltester duurden voortenschoktengoodanighetri
jk,
dat de Regent van Frankrk
jk ten laatste genood
.zaaktwas nqarEnaeland overte
steken,om de rustteherstellen (1).
Naauweli
jks #as de Herlog van Glous
ce&ter vertrokken,toqn de Brabandersen de
Picardiërs, ondanks den wapenstilstand ,in ikeneaouwen rukten , schrik en verwoesting
om zich heen verspreidende. Kalenezennea, Conde', .
'olzcAcïzl, Jth en andere ste-

den openden deels uit yenegenheid , deels uit vrees, hare poorten. kergen , waar

ZAKOBA zich bevond,bleefbi
jna.alleen nog getrouw. De stad werd ingesloten en alle
toevoerafgesnedep ,om haardoor honger te dwingen. In dezen nood trad de Hertogin-

weduwe kASOARETUA in onderhandeling met rzLlrs van W/vrgondf: (2). TeDouaiZom
1v
.
erwerd door de Hertogen van Bourgondzè en van Brahand tot het opbreken van hetmaand
beleg van Bergen en de'ontruiming van Ilenegoumen besloten , op voorwaarde dat 1425
zAKosA zich onder het gebied des Hertogs van B ourgondzë zou stellen , totdat het Hof

van Rome uitspràak over de wettigheid haars huweljks gedaan had,terwijlintusschen
Kenegoumen doorden Herto'
g van Brahand zou beheerd worden .
(3). Hetbljkt,dat
er dien zelfden dag t
loor middel van den Jonker van N aaeaub punten van verdrag

msschen JAKOBA en rzupsnan W//zrgowWl'gewisseld waren. Fzupshaddaarbi
jvoorgeslagen, dat zj zich met den Hertog van Gloueewter en de Engelschen niet
(1)MowsTRztxr, Vol.II.p.23,25,26,27,28.nx3ARAwTE,Hint.d.Dle: deA/xrg.T.lV.
p.103,104.

(2)xowsTlEtzr,Yol.II.p.24.pxvzErs,Rer.Wrc:.Lih.XYIlI.p.237.
(3)v.xxzRls,charterb.m.#:lf.D.I7.bl.782.
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X33 moeijen, maar hen laten zou; datzij zich een dag ofeenuurinzi
jne handen zou
stellen,en in Brahand, S :x:#@?4Y:x , K laanderen of P ieardçë de uitspraak van den

Paus.-afwachten. Zi
j z0u tlien ti
jd doorde renten harer landen bli
jven genieten,maar
moest ook :o0 lang de steden en sloten , die nog in haar bezit waren , aan den Jonkev
van N aeeau overleveren. JAKOBA daarentegen eischte, dat de Hertog van Bourgondzë

zt
jne,handgn zèu aftrekken van hare landen van Ilenegoumen, Kolland, Zeeland en
Frieeland met hun toebehooren , en haardie,alseenigeerfdochterdezergewesten , gerusten in vrede laten. bezitten;terwi
jl zi
j tevensschadevergoeding vorderde.Noor de

nadeelenjwelkehi
j haren lan
'den en onderdanen berokkend hadennogdageli
jksberokkende..:.
zi
j moestop n'
ieuw gehuldigd wordbn in aldelanden',die 'haarals.wettige
erf#rouw aanbestorven waren ; #ILIPs zou echter voogd of momber van al hare landen

blt
jven totdaïde Pausuitspraak gedaan had,maarz1
j deinkomstengenieten.Dehooge
Geesteli
jken ,Ba
'anderheeren,Ridders,knapen en steden zouden bezegelen,datwanneqrzi
j zonder kinderen na te laten overleed,FrLlps a1serfheer harerlanden gehuldigd
en.ontvangen zou weden; wederzjds zoa men tracllten tle partjen met elko der te
verzoenen en de'ballingen in het bezit hunner goederen te herstellen. Beide'rlLlps

en zi
j zouden e1k zes mannen kiezen uit Renegouwen,ff/îîczzd en Zeeland,om in
hunnen naam te regeren. Zoo lang het vonnis,van het Hofvan R om enietgekomen was,

zou zi
j zich metde Engelschen nietinlaten;enwierd zj aan den Hertog van Braband
toegewezen,dan zoudezj evenwelzich aan de voornoemde overeenkomst(dadinghe)
houden,zoo lang JAx vanBrahandleefde. Ook a1sdeze vöör haarstierf,zou zj zich
aan.de gemaakte bepalingen houden tot datzj hertrouwde, behoudens,alli
jd datde
Hertog van Bot6rgon,dzzharelanden zou erven, wanneerzi
jkinderloesoverleed (1).
W erden deze viorstellen door vzLlps verworpen, o0k zAKoB.
iweigerde van'haren kant
wick aan de voorwaarden ,welke m en buiten haar ontworpen had , teonderwerpen. Het
beleg.van Bergen werd daarop metm eer nadruk voo/gezet; en deinwoners, vreezende
aan al tle woede eens verbolgen overwinnaars te worden blootgesteld , drongen M er

spoeig bj J&xosA.op overgave aan. In dien nood schreefzi
jdenHertog vanGlouca6 H. ;:r om hulp ; doch haarbode werd opgevangen en de brief van ongeveer den volgenZo
r-tuu, inhoud , geraakte in handen desHertogs van Bouraondië. pMi
mame
and
jn zeer gcduchte
.

1425 Heereavader,ik beveelmjuwergoedheidengunstop hetonderdanigstaan;weetdat
ik tham .
alsde treurigsteï ,de beklagenswaardijste,de trouweloostverradene vrouw op
aarde aan u schri
jf.Yerleden Zontlag,den derden van Zomermaand,keerden de afgevaardigden van uwe stad Bergen terug en bragten een verdrag mede door
mi
jnneefvan
'
.

.

Bournondîè'en ml
jn neefvan Braband aangegaan en grsloten,hetwelk in hetafzl
jn
mi
jnermoeder en buiten haar voorweten was opgesteld, geli
jk zi
jmi
jditdoorharen
kapellaan heeftlaten v'
erzekeren. Zj maakt*el in'harebrievenm eldingvàn ditverdrag,
(l)A'.xlsqls,fWcrfers.m.11011.D.lY.bl.2bb1.
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maarweetofwaagthetnietmi
jteraden,wantzi
jzelvewednietwattedoen;slechtszegtzi
o
m
t
e
wet
e
n
wel
ke
mi
j, datik de goedeliedendezerstad in den arm moetnemen,
troost en hulp zi
j mij willen verschaFen. Daarop,zeergeliefde Heer en Vader,ging
ik den volgenden dag naar het raadhuis en herinnerde hen , h0e 'op hun verzoek

en > de het u behaagd had mij onderhunne Gscherming en verpediging te laten ;
hoe.zij,bij hetsacramentvan hetaltaaren de heiligeEvangelilten '
e zèoreh liatldth ,
uwe goede en getrouwe onderdanen teblijven,mijte beschermen en u daarvanrekenschap te geven. Hierop antwoordden allenrondweg,datzi
jnietsterk genoeg waren,
om mij te beschermen.Dus met overdachten rade sprekende,stoven :ijop en zeiden,
-in mijtvan mij,een
dat mijne lieden hen wilden laten omkomen;en nu grepen ziJ
uwer onderdanen,den sergeant XAQVART, en lieten hem onmiddellijk het.
hoofd '
afslaan. Daarop namen zi
j allen,die u beminn
'en en uwe zijde houden,ten getalle van
twee honderd vijftig in hechtenis; eindelijk verklaartlen zi
j mijzonde: bmwegen,dat
indien ik niet onderhandelde,zi
jmi
jin handen van mi
jn neefvan Braband zouden
overleveren. lk heb slechtsachtdagen om mi
jteberaden,danzalikgedwongenworden
mi
jnaar Klaanderen te begeven,hetgeen mi
j hard en smartelt
jk znu vallen,wantik
vrees,datik u nooitza1wederzien,indien hetu niet behaagt mj inallerijltehulp te
snellen.Helaas!mi
jnzeergeduchte Heeren Vader,gi
jzijtalmi
jnehoop;almi
jnheil
ligtin uwemagt;gi
jzi
jtmi
jneeenigsteenhoogstevreugde,enalleswatikli
jdeisterliefde
4an u.lk smeek u dusnederig en zoo teederli
jk alsmen ditopdewerelddoen kan :om
ter liefde s'an God medeli
jden met mi
j en mi
jnen toestand te hebben, en in aller
haastmi
j,treurend wezen,te hulp te komen,zoo gi
j mi
j nietvoor alti
jdwiltverlieZen. Ik l
eefin de hoop, dat gi
j dit doen zult,wantzeer geduchte Heer en Vader!
ik heb nooit gedaan en zal nimmer iets doen dat u mishagen kun'
ne; lk ben zelfs
gereed , om ter liefde van u en uw edelen persoon den dood te ondergaan , zbo zeer

behaagt mi
j uwe edele heerschappi
j. Op mi
jne eer, mi
jn zeer geduchte Heer en
Vorst, gi
j, mi
jn troosten mi
jnè hoop,overweeg toch ter liefde van God en van den
x. zohls ernstig mijn betreurenswaardigen toestand; dit hebt gijnog niet gedaan,
het komt mij voor, dat gij ml
j* geheel vergeten hebt. lk wect u voor het
oogenblik nietsanderste schrijven. Meld en beveelmij,watuwe begeerte is; ik zal
hetmetalmijn hartten uitvoer brengen ;ditweetde gezegende zoonvanGod.Xoge
Hi
j u een lang en gelukkig leven schenken,en verleenen datik de vreujde smaaku
te zien ! Geschreven uit de valsche en verradersche etad Bergen , den .
'zesden
van Zomermaand. Uwe treurende en zeer beminde dochter, om tzwehtwille zeer

grootesmartli
jdende,uwe dochtervah Quzenhourg (2).'' Bijdezen briefwaseenen
(2)McxsTuslE'
r,Vel.ll. p.24.v.xlsRls,(v
'
hattelb.r.noll.l).17.b1.783. Avatdeondcr-
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14X - anderen aan haren neef gevoegd, wiens naam niet genoemd wordt, doch die zich
1433 b

t
j osovcEsTzh bevonden haar geraden hadàaarEngeland overtesteken. Zt
jver-

klaart, dat zulks nu te laat is, maar vermaanthem den Hertog toteene spoedige
overkomst aan te Sporen , ona haar uit de handbn der Vlamingen,in welke zi
j.
binnen

acht dagen zjn zoude, te redden (1). Deze voorspelling was niet i
jdel. Z()0 wel
tegeu den wil der Hertogin-weduwe als dien van JAKOBA , gaf Beraen zich weldra
.

over; de jeugdige Gravin werd na qen yergeefsch verzoek aan zxoy:sstzcs'
rva.
n
Ac#,av, Heer van hreda, om zich in Braband te mogen vestigen, onder geleide
Aan dcn Pri
ns van .orana
.-: naar Gent gevoerd en aldaarin belverbli
jfdes Ilertogs
.

13 v. Van Bowrgondzë
bewaakt, docN overeenkomstig haar .rang en staat ondeyhouden.
1
zom er-

D'aand.Gvheel Ilenegowmen onderwierp zich aan zAx '
van ' rcsczld; er werd algemeene
.

1425 vergiflenis afgekondigd en 4e vreemdç ltri
jgsnaagtteruggetrokken. In denzelfdep ti
jd
lietde Hertog van Bourgon#ïJ doorzi
jnen neefvan Braband,zich tot.Rumaard vap
Kolland, Zeeland en Frzeeland benqemen (2). JAKOBA schreefdadl
eli
jk uitGent
aan den Hertog van Gloucenter,hoe zi
jwgedvpngen wasgeweesthare statlBergen te
verlaten, en toonde hem de noodzakèli
jkheid aan,van methet,Hofvan Reme in onderhandeling te treden. Daarop ontving zt
j ten antwoord,datreedsderwaartszaakgec
lastigden vertrokken waren (3).
Xiddele'
rwi
jlbad de stedehouder JAmos van;Glcâ'Jd:t-,de Hoeksche Edelen uitHol.

.

W

land gebannen en heirvaart beschreven , om de Jakobaasgezinde plaatsen en stçykten

te bedwingen. Meteene aanzivnlijkemagtvàn poovtersuitalde steden.van Ilollalîd
en Zeeland, behalve uit Gouda , Oudewatqr, den Wrz-dl en Zierikzee,sloeg hj
in het voorjaar hetbeleg voor S
.choonhoven. W akker verdedigdeq zich de hevig b
.estormde belegerden en deden menig gelukkigen uitval. Op zekeren nachtdyppgea

teekening:))uwedochtervan QuienboItrg''betreft, volgens de oudste en beste llandschriften vart
MONSTREI.ET moet men lezen ))van P ennehrog ) en nogjui
stbr.wlgensdehedendaagsche spelling:
#

P embroke.
, een graafsçhap van dea Hertog van Gloucester... Zie MwRcllAt in de aant. op I)
u
:IRAXT:,H ist.d.O vc' de A /v'p T.lV.p.115.

(1)MowsTaxtx:,VQl.lI.p.24.v.MlERls,f'/lcrferJ.m.Roll.D.IV.bl.784.
(2)xoxsTRxtu , Vol. Il.p. 25.nzvzErs,Rer.Brab.Lib.XVIlI.p.238. O'
adeA0//.Dir.
K ron. Div. XKVIII. c. 30. 4,stovxk>1
J evenmin
R, Cltron. r. R oll.bl.122,125. Hetbehoelt
een betoog,hoevalsch en vcrkeerd bltnxl
tolzK,D.IV ,bl.93- 100,doorblindelings'hetverhaal
van wwGxxu h te volgen ,de gebeurtenissen heelt voorgesteld en beeerdeeld ) alsdat'smansflaauwe

en gemeeneaardigheden wederleggingwaardig zi
jn.
(3)ucxzln)Rapportetc.p.83,84,

6'LU?~(aT SAN JAKO InA VAN IitI~1IJ11N~If$IhaN m°IL°

tC~]h~I``T°1T'
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eebigèn 'van hen to't Ro
'tterda
'm door en maakte: zich daar meester van vele.geladen 14
6310
43

jchepen metwelke zi
jdeLek opvoeren. DeRotterdammersvolgden hen op dehielen en voorSchoonltove/ vieleen bloedig gevecht voor,in '
hetwelk zt
jdeoverwinning'
.

.

behaa'lden 'en nqvens'andere geiangenen , den schout van '
R otterdam 'met de stads
M nier zegepra1e
'ntlin hunne v
'estèn voerden. Viefen twintig weken duurde hetbeleg,
'

toen op aandrang 'der'belegeraars, door'tusschénkomst dej Hertogsvan Kleef en des
ûrafe
'n' #an 'lMewr. een w'apenstilstand van zes weken gesloten'en het beleg in hei

laàtstvan Oogstmaand opgebroken wefd (1).,
Om dien ti
jdontgnaptezAmoBA aan harebewakersteGent,'waarvan zi
jterslondden
ltertog van Gloueeeterin'
Engeland kennisgaf(2). Haarwas'in hetgeheim berigt,
dat.zl
j naarhet slotRùùtelin eeuwigdurendegevangeniszou vervoerdworden'Hiervan had zi
j nxax van de'M ermede,den verdediger van hetslotGeertrt*zdennerg tegen '
zwx van A:#'
.:r:x,'en àndereharer vrienden'in Kb
, lland dooreenen snelbodo
verwittigd , en 'iersto'nd waren AhxovT spxil#d en AaxovT vAx AAxzùvao afgezonden ,
ûm hare .vlugt te bevorderen-' .In mansgewaa.d ontvlood zt
jmetdezetwee.
Edellieden

en dooreeneba'
reiv'rouwen verzeld te.paard'naafJntmerien. Yan daârvertrokzi
jaanstonds
'invrouwenkleederenmeteenwacbtend'
ri
jtuignaarBreda,toennaaç'W oudrlcn.
em k
Keukelom en'Fïlw:zu'OndergeleidèvanzAxnan Fïcw- ,toogzi
jvoorts te schèepnaar
sosoonâoven, den volgenden dag naar Gouda en toen naar oudewater , in welke

steden zt
j onmiddelli
jk voor Gravin erkend werd. Er kwamen afgevaardigden van de
uad .utrecât..en het N eder-sticht, ep slnten me, baar een verbond van vrede en

vriendschap'(3).
Kort vôôr 'zAKoBA's terugkàm'st was rlLfps van ' dvrgohdïl in verschillende Hol-

1anilsèhesteden voor Ruwaard enYoogd erkend'geworden,én voerdein diàhoedanijheid hètbewind'overIlolland en Zeeland (1). Thansbragten dezesleden harestri
jd.
,

G

'

.

krachten bi
g.een , om de wettl
kge erfgename van haren overleden Vorsten Heer te be-

(1)v>:
tngxuâi6Wr:>.m.HOIl.bl.124,125.Dererm.:EKA,bl.406.OudeHoll.Dïr.Kron.
Div. XKVIII. c. :9. v.Mlxlls,Charterb.m.Holl.D.lV.bl.775,776,771,785,788,789.

wwuzup '
verhaalt, D.III,'bl.'467,datdestad enhetslotSchoonhoven door.
etoRxsvan x#yhoek verdedigd werdep. Zqlks'is welwaarschjnljk,maar wordt nergenm, z0o ver wI
j weten,
uitdrukkeli
jk gemeld,
(2)GwcluRn,Rapportetc.p.84. xmzzars,dnnal.Flqndr.Lib.XVI.p.268.
(3)VZLO>:NAER,Chron.m.Moll.bl.126.Demerwevrd.:XKA,bl.406. OudeS:ll.Div.Aroa.
',A ef,Trab.Lib.XVIII. p.238.
piv.XXVIII.c.30,bl.265.MowsTxEtu ,Vol.1l.p.27.Dxu zv,
.

(4)vztozxAzR,Chron.m.#011.bl.126. Oude#:/1.Div.Kron.Dîv.XXVIII.c.31.v.xlnxs,
câarterb.m.Holl.D.lV.b1.791,8000 19.
*
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1*433 strjden, nietiegemtaande zt
ï., mljk een tjdgmnnet wick Ztdrvkt,: gezworen ea
.

a zegeld hadden , auders geea Heer of Vrouw te erkennen en u n tq nemen pw

Hertog wzmwn 's do* dan zz
jne eenige vrfdochter (1).', JAKG*A v*rGowd@ Nv
ducht,liej den Il- ldl
jk doorsdeken waavdoor k holand onderliep eade ktd Rn
die lqde gedektwerd; maar aan denRjnkanten d.G@uo4 meessde gemeenKhap
metOuhmateren hetStzeâtopenbljven. Ljtrok dAn metde burgersvanSqhonnW eel,Gouda,Oudematr en eenige Stichtsçhe bulpbepdea den 4jRnd,die$9thet
'
Wi
21jv
. beleg van Gouda aalrukte,te gemoet. Bj Jlpho. geraakte men hal gemeen ,enna
n-

maand qeà herig geveG t verkliarde zich de overwinning vnor zwxnaA. Vele gevApgeneu eu
1425 dq hanieren v,n Ladœ , Kaarlem ea J matnrdam werdea gegepmlead in Goa @

gqbrRgt (4. Tazp, %an #:?vgow#'
f: konde wja verdrietoler dezenederlaag niet
verbergen. lIj paehtte de drie steden over het geleden verlies te lroœten bu bqloofde
zav.kRr :jn xerderen Wsund (3). zjne verhttering tegen de zu onAasgezindeeteden
Wi
jn-ujkt,wauneerhj kortdaarnaveiligheid belooR aan allea4ie4:ingebrokendjkenvan
m aand
4en Krlmpnr- en Lopçkknrmaard helpen herstellen , ))mitg gqene ballingen nf bur-

21jn
'.
wl
-;evsvo Sqâoou qnen,G-dq en 0ud:,-z4r (1).:'veortsgnlasttq htjden burgersvRn
maand arega dezen laatsten geenen onderstand teverleenen (5); ea verlegde (Ien tolvaa
sehoonhovm naardenuitloopderp k(:).Hj MvalsdRtdez=hw
Aqgersmjnqrpichtvez(1)oude Holl.> p.Kr- .Rv.XXVIII.c.31. Verg.oekutpzyzzn,JJr-.w.ROILb1.12d.
Ziehiervoorb1.459.DeHeerrrtorsvraagt,ofdeerkenning doorEdelenen stedenvoorhetregtvan

zuoaz nieaafdœd? Ofhetooà xom:nietdwaa.i:hj %etgeschil,01*Rollqndgeea vro> eljk lven
ooit wevsti:,enindese:eveneQmstwdighèdeaeq bj hetalleqgsvqrvAllenvan llctleenregteade
me derKeizersnietkvn4ezi
jn,hlxte'striqtv oetcrïjnretuwilliarqdenerqa? Gesclud.IeArl.
D.1.bl./8. aMea kRn tpck vrapea,'' zegtMj,pwaardnor dat0PPergezagdesKeizcr: en zi
jner
s?Doorhetzwaard!Iaeenti
jd
voorgangers,deFrankischeMonarchen,overdezegewestenontstaani
van barbaarschheid en woestheid , toen vaak de heiligste regten derm enscv eid vertraptwerden !Dit

zalhetantwoord zl
jn.zekergeen allesafdoenderegïsgrond,om daarop destelling tebouwen,dat
'xrenten jui,ialti
jd even absquut
ln tj-den vanmeerxerlichtingea beschaafdheid,hetozag dier
mœstblijven,en datdeburgerden dersteden'ofhetzooenaamdevolkzieNietvan Nethaardeor
de Voorzienighcid allengs geschonkea vermoe

en aanzlen zouden hebbea momn bedienen,om

zichmetYorsten en adel& een watmeergeljken voettestellen,''bl.1d1.
(2)OudeHoll.#ïr.Kron.Div.XXYIII.c.31.SetGonhch.Kron.bl.127.
(3)v.xlxlxs,Charterh.m.#011.D.lV.bl.794.
(4)v.xa:xs,chqrtern.m.Roll.D.IV.hl.795.
(5)v.xlEAls,Cltqrtqrh.+.Holl.D.IY.h1.809.
(0)v.xlxnls,cltatterb.fJ.Roll.D.lV.bl.8X.
.,

*

!
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5
>û)
-.
J

,

vplg; Bn gbstro zpudenwoien (1);en vezzekerde,dathjRollahdniebtoû verlaten,11
e433vlôr d: krdg methaar ge?indigd en hetland welbewaard zbu ztjn (2). 9b* oha
d:rxheidene gunstbewdzen popyde hg de lteden, inzonlerhelè Dordeteh',:teug
meer en mee::an zich teverbinpen (3), en beleofde den G:esteljkeh,Baâhtdeb,
.

knapen ,steden en lieden 4an Bôlland , Zteland en Pelenland,die hem s:dëovtrtllen ofnbg znûdèn huldigen ,d: haoflo 31 v.
dtagtdes Hertpgsvah k rahand gehulzlgd haz
'

W in-

term.
having hunnervrjheden en vebrregteh (1).
Ondertusschtn *::deôrden Hertog van Glo.êettc een.vlebttbtbjdtand Aa: zA- 1425
KozA uitgerult,overwelke hj hetbevelâa V rdyltwA:::h:dopgedtxjen,*ienhj
teven! tot zijn Stadhouder in Rollaed en Zeelahd had aààgest:ltl(5). Het*A:op
S eland gemant, waa:de Gravin pnderde aâuzi:nljkgteEdelen vel: Ariêhd:n leld:)

pelke d: lamling der Engelschenâouden bep nttiyen.Eenig: ehepe: wdtd:ù döh:deh

vl
jed :nderschept en gen:len; de ovtrige kwâmen in P kottœex àun. Xie: #:êeenilen zich 2e Hekscbe zeeuweh metdetngelschen en M:n lloêg zlch bede'benerden dtA@lldW Brouwereâav- , eene plaats *elke àan A'
sohlgna% AJ
J'
/AêZ;,
0Un der gtogtste Oor#tae ertT&n JAK/:Ajtû6bohOêde. YI:1#! e6% #ê2V M dV,diö
zich in Leiden bevond,trok lrstbnd a:n hethefd &ah vlerduizend man ove: Rot.

t- am derwaartsen cntscheepte zl
jne benden in het gezigt&* den vjand. lreoraf
verhief hi
j yxAsm Tan 'preel:l,XE,Ia/K van #ory:îzn,Heervan ter Feerz, JA#
*- Eamnnd, zA> tan ,1:0!7.,zA* vaïtF/alwddrezlen ande:cn tetderizde'
zli
jke
wutdigheid. Xaar eer zi
jne mannen in behnörll
jke slâgordeztjn geschuard#:td% eh
d: Engel:cheh op hen aan,vier be:gschutter!hen ze gewtldig Vgrôetd:,djt de 11v.
V qwf*rhoede aan hetwankelen wcrdtgebragt. D: Hert:g laRtzich ohverwl
jld un hndmaana
zetten en'ûept,debaniervAn Bouegondq in de haôd,- tluiderst:m:)$Wiemf
jlief 14ï
heeftwlgemi
j.'' ln een nogenblik ighi
jte paard en stetâieh m:t.d: yorte:#an
bbedeeeht:nDtlftgpdenvjand.Tentweedenmale.:d:nzjneNnlent:rugge:agenJ
ht zelfisvan allezi
jden doorvi
janden omringd,toen de RidderzAw vlLAzrvancent,
die met zi
jne vreesseli
jke bi
jl hem z0o dapperli
jk in den veldslag van Mon. :x
Fêmeu had nntlersteund,wedertotzi
jnehulp taesnelt. âlleswi
lkt#n0:zezéu vbrschrikkell
jken kampvechter;e1kzl
jnerslagen velteen Engelschman terneder.))bnnilt
*

,

#

(1)v.xlERls,Câarterb.r.Iloll.D.17.bl.7K.
(2)v.MxElls)Cltarterb.r.Iloll.D.IV.bl.* 1.
(3)v.xlvRls,charterb.r.Iloll.D.lY.$1.7M'j18!> #* -8039811j812,
(4)v.xlERys,Charterb.w.Holl.D.IY.b1.81,
1
(5)ElderswordtdezebevelhebberrztvzT,rr*zn:,klTz*z- jn'z-wztTn,O &*u:> gf'
mlplkd.
63 *
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10
46
33 hen,,daadthen,''roeptht
jdegenen toe,diehem volgen;))watmt
j betreft,ikzaler
genaeg verslaan.,, oaor dit vaarbeeld aangemaedigd , vallcn de p annen van Bouv-

gondië, z rlpf:, P zcardzë, F laanderen, Wrllcnd en Rolland met vernieuwde
woede aan en behalen na een geweldig gevecht dat t0t den nacht duurt, een,

Hoedigeoverwinning.EengrootaantalEngelschenwasinden strl
jd gesneuveld;velewaren onder het vlugten uaar hunne schepen veldronken ,en tweehonderd werden gevangen gemaakt. In het lot dezer laatsten deelde o0k rLohls Tan S cc- efz :,
welke de Engelschen en Zeeuwen had aangevoerd.KosTlzx en hAAs van #lc-:l:#:j
zAx van A:x::#:, zAx van spdeppf
.j
l en vele andereHoekscheEdelen methunne
mannen van wapenen waren gesneuveld. W at Lord 'ILw ATER betreh , deze had vôôr

hetaangaan van het gevecht verklaard, dat hj uithoofde van eenen eed,nietin
perspon tegen den Hertpg van Bourgondiè'konde stri
jden. Hi
jhad derhalvehetopperbevelaan vAx uAAxsvzpz opgeqragen,en in zi
jn scMp den uitslag van hetgevecht
afgewacht. De Hcrtog van Bourgondië had de overwinning voor het bloed van vele

zi
jner dappere Ridtlers en kri
jgers gekocht. JAKOB van Wprlelezlwasgesneuveld,
en I'RA>K van Wpr4el:l dooreenen pi
jlgewond (1). Langen tt
jd heeftmen in de
slerkteLillo devreesselt
jke bi
jlvan VILAI> bewaard (2).
Fltlps van Bourgondzè
.vertoefde eenigen ti
jd in Zeeland,regelde hetinwendigbestuur des'lands en bevestigde als Ruwaard en 0ir,tle voorregten en vrijhedender
steden (3). Hj beval allen ambachtsheeren en leenmannen uit Zeeland idr:zl:r
30v. scltelde, hem te M zddelhurg hulde en eed af te leggen (1). Zzerikzeeechterwei
,

Ima
uauwandgerde hem te erkennen ; imm ers werd die stad daartoe (j0or zAx van ppakapd yey.

1426 zachten gelast,welke haartevensberigtte,dathl
j delanden vanKolland,Zeeland
1 '.
#
den Hertog van Bo
Lente-en Frzenlan aan
urgondiévooreen bepaald getaljaren hadaflnaand. estaan , dewi
jlhi
j zelfniet in staat was, die z0e wel tekunnen beschermen e:
regeren a1s de drang der nmslandigheden vorderde (
5). Fztlpsbevond zich toen bj
.

(1)xoxsvRztvT, Vol. lI. p. 28. l)e ver%%eerd. :EK:,b1.496. 5ztozwzER, Chron.m.Iloll.
bl. 127. #ef Gondsch. Arol.bl. 127. Onde .
/011..
Div.Kron.Div.XXV111.c.32. Magn.
f'
ârdl. Bel
g. p.397. MzlzERr:, Jnnal. Flandr. Lib.XVI.p.269. pzuxrs, Rer.WrcJ.Lib.
xYIII.p.239. v.MxERls, Charterb.m.Roll.D.IV.bl.829, 832,845. v.GorTlloxvxx,Cltron.
m.Roll.bl.451,452. v.wux,op wzoEwAza,St.111.b1.94,95. Naleez.op de Eaderl.Sùf.
b1.201.
(2)oxAuz,Rht.GJ>.delaBelg.%.IV.p.180.
(3)v.xluls,charterb.v.Holl.D.IV..
b1.816-819.
(4)v.xlzRlsjCharterb.r.Roll.D.I7.bl.815.
(5)'.xlnls,Charterb.t.Rolt.D.IV.bl.819.
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dien Vorst te 'M eeâel- , en bevestigde van hieruit d:rkhanavesten jn .
reg,ten A.anosjjny-,xs.
scheideàe Noord-Hollandsche en W est-Friesche stedin'(1).f
',
'spcedig washi
jwederin 1433
g
.
Zeeland en werd nu te Zzerzkze. als Ruwaard gehuldig; ,waarbl
ghi
Jdenude voor- 13 V.
v

.

.

EO t0*

rogten dierStad bekrqchtijdeea metTelenieuweverc erdede(2).Hetbewinauoverge-maand
heelZêeland werd door hem aanHzwbhxK TanW /rwel- ,HeervanterF -rzrenFRAA 1426
21
ve.
van Spz-z':&s opgedragen , en den Edelen , Riddeo'
'en iteden vermaand hen te ge- se
nt
,

hoorzamen (3). Hj begaf zich voortsnaarden Br*t.en werd er,alserfgeùaam vanmaand
Hertog zAx van W:f
g'
drel9 t0tLandsheer ontvangen'(1). Hierop keerde hj naatL2
6tTen > Flaanderen terug,om eenejrxteressrl
jdmagttegen''
JAKAA bjeen te brengen (5).maand.
9e Gravin maakte zich de afwezigheid des Hertq's ten nutte, om Raarlem te
b legeren , waar Rozsawp nan I/ïlà:ràdn , een Vlaeing ,'.het bevel vperde en de
'

beZetting,geli
jk inverscheidenanderesteden, uitw
vzeemdehuurbendenbestond (6).
De Alkmaarders en Kennemlrs,welke rltlpsals Ru*aard-gehuldigd hadzen,verbolm

gen over de belastingen, diehi
j terbetaling zi
jneç'eeemdekri
jgsknechten'hun had
opgelegd,verklaarden zich voor zAxoBA (7). Ond:i,aahvoering van wzsLtx vah
Wr:lrod: voegden zi
jzichbi
jharestri
jdmagt#welke uit'p'
nortersvan Sohoonhoven,
Gouda, Oudewater en eenige Stichtsche hulpbendf: waefzamengesteld. Zj-sloegencn
Y*
ra8ln.
sich.nedervoorde stad #diezi
j eenigen ti
jd geleden.ù0g #ens ingesloten'doch toen,
op.beloft: van kwi
jtschelding allerboeten cn breukin'
inawelkezl
jgeoprdeeld waren
weder
ve
r
l
a
t
en
hadden.
Vi
er
we
ke
n
vervallen t: zi
jn,
egeveerhad hetbeleg gednurdj'waarbi
jdeomstrcek van Eaarlem deerljk verwoest''en menig hevige aanval
tlnpr de belegerden was afgeslagen geworden, toen zAx van Uztkerken met zeven of
achthonderd Vlamingen en de poorters uit verschillende Meden aanrukte,nm ZJ
Pnen
vader te ontzetten. Xaar JAKOBA hiervan onderrigt, brak in den nacht hetbeleg op

en bood hesaindenvroegen morgen nabi
jJlphen den slag aan. Vôôrden aanvang
30v.
van hetgevecht,verhiefzi
jzAx van W c:w-ccr,deajnngsten zoon van dengewezenGr
asm.
Burggraaf vlslps, ztx Tan Langerak9 uzxnalK vqn Kronenhurg , zvn m ,
xs
Iloogwoude, haren bastaardbroeder, pzax van #:r M e- e, Gsaalm van ' p:ly::,t

(1)v.MlzEls,Ckarterb.w.#:11.1).IY.bl.820,821.
(2)v.xlgRls,Cltarterb.m.Roll.D.lV.bl.825* 29.
(3)v.Mlnls,Cltarterb.r.Holl.D.IV bl.833.
(4)v.Mlnys,Cltarterh.m.Iloll.D.IV. 836:
(5)xowsrRztET,Y.II.p.28.
(6)utpEwzE:,Chron.w.11011.bl.127. xoxsTaztzr,V.11.p.2.
(7)v.xllmls)charterb.r.Holl.D.lY.bl,837-840-
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14
06
-- en Ak.>b van G-,,een Gelletch
11
1)

Edelman,totderidderljke M'
aardigheid. W nedend was de strdd. Ytjfkunde/ Ylamingen en v(fen uchtig LeidKhe poortersmet
deu baljuw 4an Riinland.::T4 van Aeï-erœvcll,sneuvelden. JA>van Jïzk4rk-

reddo zitk met eenigen t. m auwernoo: deor de vlugt. Geriug wat het verliet aan de
wvd
''ô :aa ZAKOIA , die hare oa rwinning met den moord der gevaugenen b zoedelde.
'

Kechtsze$cfxvenqanzienldkekmsterdammersbehielden hetleven doarhau telLaudaW X V* to orkennenkDeX aYinyVerlittigd dRt(le HertogYanW//rTêndil inE lqG# *

.eneentalqk heirnaarRollaa besteml ha4 bgeengebragt,nam hetverst=dig btsluitnaar Gouda terqg k keereu (1). o n lapenstilslxnd van zes*eken werdnk
tpsachqn den stadhouder 4.n EnllandfzAxox ,,l Gqawtek,neven:hostAl: en zA>
8 f. vcl Uztkêrk- #wxtAxn nan #= - en de gtadHaarlem # metw ltsz, va% #rd e e ,
Bl
m.dz steden J lk- arb de Aepvogk,geheelKpnemvvl- d en Kgnnempgevolg be.
1o1e2l6

pazd,en hetbeleg vau Sx rlew opgebroken (2).
S- dig daarnp kwam Hertog Flun iu Rolland. Hj legd:de, Kennemea niet
24v. al
leen eex baetoopjdewjlzj'in debelegeungvau Eqatlvm onderzu ou deelgqllogim.nameu hadden# maar eixhte.x k van hen de kwkt
Kheldihgsbrieven v&n gelden :n
breuken terug,welkebun deO elhebbezsdibrgtadjten zjhetee-e hleg.opbraken, gegeven Hdden (3)
. Hierover verbitterd9gaptnzj,Oderbevelvan huw n
Baljuw wltwwx >zGBL nurde wapenen (1) Nahetve- egten 4anhethuù #4- kerk y uit wterwraak oxer ka veY elen der xlpten Bredera .jKetmekerk en 2 z-

eende@t don: de Haarlemmen. trôkkcn zj rxvend: % verdelgendedoozHollnu .
m lleg- rt*bergJ Span- ew auder: lmizen #:n Kabeljauuw:chgezinde Edelen
in Seldelaa werden Glagu'# vn rerwxst.(5). Uit Seklêlahd tm'
kken gj laar
(1)m puàxg, G***. *.M4l.hl.1D , 128. &&v#&e#. Xr-.h1.127, 1%
' . œ de#111.
Div. Ar- Div.XXVIII.m 35,A

XO- :RTjY.II.p.% .k.swdlf:,Rtt.#4lce.LX lX.

y.1D. % Qn 1MO v.Bl-' aahdbexoM Gh zzkgBx- d:ix Goua v.llxMsyBharterb.*.
Holl.D.lV.bl.840.

(2)v.Mxnls,Charterb.m.Roll.D.lV.bl.841.
(3)v.Mxzals,Charterbir.Iloll.D.IY.b1.844.
(4)wzGxxwlR,D.111.bl.472,meent,datdeXennelershlerdoorhetbestandschôndin,hetgeen
hem mtpzRmzK, D.IV.bl.101,nazegt, die hetevehwelbder kO de en mfest wete . lxnmers

was de tijd van het bestand reeds bi
jna een: maand vestakY , txa zj de walnen 0pvatteden.

(5)De Oude #@1/.Div.A::l
.Div.XXYI
II.c.37. mtozamm keftdezekronjknietgeraadx.
*
pleegd, toen bi
j,D.IV.b1.102,wzGuzzR,welkezich op haarberoept,naschreef,datdeHeerendezersbten opdientijd in Zeelandwaro.
.

.
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W qterla# en W e&t-Frz6aland tepg. Desloten Nz- mbwrg en M .
'M mlharn wer-141 4* doer hen everweldigd eu van bi% en geheelvernield. M pnnlkent
dqm 4ielhnn 1j2

in huëen,dnch zj stootten hd hnùld voorPurmnrend.en M4.-blik.F>k#ufJwerd xtormenderhand ingenomen, jplunderd es een aantalmortersvyerdtkling
gejRagd (1). Kporn hxd dapper tegenstand. Men verhAalt,p&tzwxou 4a4reene
4aad vaa wreede nnbumhartigheid die sud geheel vaa zich vervra md h d. ;xs :&x:na- carxz: ,een burgemeesterszoon van K oorn , had Sq Gouda haar toevallig gezien en zivk nnvnorzigti: laten entvallen,>dAt het Khandq wa,,zulk eeue scho,n,
x

en edele vrouw zea tebebandelea en haar heen en wedert:sleuren :1snfzj eene
gemqeae slet wax.'' Dit werd der Gravin verkeer; aRngebragt qn x g vqql verkeer-

deropgennmen. Dejongeman werd gevatenzqnderlog.teeven tethelzwur; #e>
xrdeeld. Terslond sm edde zich de vaderhenen, om dxr Nddqa,smeekeu en het

Aanheden van eenen Aanzienljken losprl
y genadeveor hem tevemvenen. Speten
hoon bj wreedhtid voegende, maakte men hem diets. pRtzju z- geehtsbet
se avat bekeden , maar de beul, JP een wenk der Gravia, hem alleen hetzwaard

over het hoafd zvaajen zoude. JAKOMA eihtergafdien venk nielen lejongee g
werd anthalsd. ))Nu zulj gj noeitvrouw dezerlanden warzen,''riep deverbitterd:
vRder uit ea anelde hubwaarts. De Hoermehe relring stemde eenpRrigin z(n gtvoelen; en nm zich tegen allen aanvalteverdedigen.wer;ke sta4,die nog Qy n lag,

ommuurd,waartee LAxBwhT cvvlz' degeldqn lvende,welk: hj zzxo:a voorhethheu; zjns.zenneha4 aangebden (2).
Langsden Oadendg
j'k trqkkea deKeq-mer,pp Rorn a&n en onlmeettentusschen
Znpq.
agdqk ea Oontnrklokker dq HoornKhç pxrjers. Hevig wer4 hiergewchten.
pe Kennemersbehielden de overhAnd en slqqgen Qnmiddfijk hetbeleg wordestad,
waadoe geheelW e&t-Frzeiland opontboden werd en ook, beh&lve M4- %I2k,bjeenkwam. Xaar Hertog mLxp: znnd onder Nxel 4Rn ;A> de Fïll#r., Heer vo

Ltlal-lêam ,hulpbenden in Roprn, die drak:metde lmrgerj op 4q Kennemers
aanYielen enhen naeen hardnekkig gevechtopdevlugtjeegen. W lsru >Ao:t,hun
opperbevelhebber, was met een groot aantal vnlks gesneuyeld en vele banieren waren

veroverd, wclke in de groote kerk te Hoorn werden opgehangen (3). FzLxpszelf
kwam kort daarna in de stad en lietereenesterkteopwerpen. Vaù daar
'trok hi
j
(1):î: la xnvabriqf van mps *4. Bnurg-dië bi
j v..!*'Ie, Ckyt-b. p. #<& D.IV.
b1.8A

(2)vEtas,ckron.m.Hoorn.bl.42,I3. Pltg.w 171:.
())xozcRur Y .lI.p.28. Oude #51/. Dir.Ar4>. Div.XXY1ll. c.37. vssws, chrott.
.
n.Iloot'
n ,b1.ù5- (s.
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1Iy - door de w est-Friesche en w aterlandscbe steden , die hem Alle znnder tegenkanting

1133 cntvingen (1). rit weêrwraak vielen de Hbekschen,met venige scbepen nabi
j
W zerzngen zwervende, onver
'wackt op een mi
ddag in Enkhuizen, waar zj'
meer dan honderd burgersvan tafel opligtten ei onthoofdden ; eene gruweldaad , die

slechtsstrekte,nm de verbitteringtegenx'
deaanhanger:derGravintexeriegrderen(2).
Maar oak het gedrag van AlLlps was niet berekend , om de dnnrzigtigen in den
lande voor zich in te nemen. Niet alleen het willekeurig bezetten dev'
hem genegen
steden met vreemde.benden ,en het oprigten van sterkten ,om die steden zoo welin

bedwang te houden als tebeschermen,maarook dewjzewaàrop hl
j de Kennemer:
strafte', mcesthun toonen,wat zi
jnnderhetbestuurvan zulk eenen mâgtigen Vnrst
te wachten hadden. zwaar en vernederend waren de voprwaarden op.welkehl
j zicN
13v. mei deKennemers, teAmeterdam gedagvaard,verzoende. Naarzi
jh oordeel,hadoogst- den zj om het schenden van hetbestand,hetwelk zjeèhter,geli
jk aangetoon; iss
maand
d jj ujt togtoro gswy, otvgn:#:r
1426 niet geschonden hadden, li
jf èn goed verbeurd, oc
.
tierenhezd verklaarde bj'slechtshuùne handfcstea en vri
jheden verbeurd. zi
jzpuden voprtaan aan allegrafeli
jketollen onderworpen zi
jn,en werden geoordeeld deaanspraak op zekeregelden doprhen voorgeschnten,ten behnevevan degrafeli
jkheid verv
lorentehebben.Zi
jmogten van nuaan'
geene dagvaarlnhouden,noch ebnige
'ander:
wapenen voeren dan eenvoudige broodmessen zonderpunted. Alkmaar m oest pnorten 1'

muren en vestingen slechten,zi
jnestedeli
jk'
eregten verliezen en een ogen d'
orp worden , daarenboven de omliggende verwoestesloten.herslellen en acht duizend kroonep

opbrengen.Eeneboete van hondertlvi
jftienduizend driehonderd kroonen,binnen zes
maabden te betalen,werd den.Kennemers en hunnen overigen medehelpers'opgelegd)

daarbi
jwerdenzijnpgt0t.eenealti
jddurende belasting vanviergrooten 'sjaarsvporelke
haaidstede verwezen ;eenestraf van.welke men onder de 4orige Graven geen voprbeeltl
aantreft. Bebalve eenigeandere'drukkenle vporwaarden ,m pesten tien persnnen aan de

keurdesHertogpworden ove'
rgelaten,om ))zijnen wilmeêtedoen.''(3) Op gelijke
voofwaarden als de Kennemers werden acht dagen later de W est-Friezen , die hea
f

.
.

.

.

1.

-

(1)OudeRoll.#ïr.Kron.Div.XXVJII.c.37. voxrs,chrqn.r.Iloorn.bl.48.
(2)vEurs,Cltron.m.Hoorn.b1.50.
''

I

y

(3)v.xlxltls,charterb.r.Roll.D.IV.bl.847- 851. mtnzRplzK zegt,D.IV.b1.102,datde
ll
v
aenrto)3g'sVo
zich
rstme
entgodeedzeenvoboe
rwa
min
ar
ndee
ln
i
jkrkearge
rakn
te
or
e'
gd
'bel.
110z
3i
.
jwa
Nuren
yzl
al
we
l'
sll
hig
at
di
on0k's
vd
anich
zt
ie
ch
rszo
e0
lg
veneein b
dl
ij
ek
n
van

k
bl . 103 .
s Vors
to n ~oed en b emmneh Jk karater"

FiLi Ps

had ook van zich zelven in diem

zoenbriefgetuigd:((W ant wialtoes guedertier, ende ghenadigh syn willen,eadeymmer diepptfermhertigheitlaten gaen voor die herd,icheit.')Hoeheefttoch die snpodewzuwAlR,D.111,bl.478,

479,aan diehertogell
jke onfermhertigheitbijmogeli
jkheid kunnentwi
jfelen? Verdienthl
j alzoq
pktten volltdeeven minzame als kiesche berispinr van :ILDXRDIJK,D.IY.bl.1017
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êM efsteund hadden, metylsll,s verzoend;den W aterlanders echterwerd slechts eene1406.
,

geldbnete opgelegd (1). Voorts beval FILIPs, a:e ballingen ofvnqrtvlugtigen opte

1433

SPiien, in hechtenis te nemen ofte dooden ,ep.hunne goederen aan te slaan.en te
.

verkoopen (2). Daarentegen schonk de Hertograan de stad Kaarlem.eenegeldsom ,
benevens nieuwe voorregten en'vrjheden t0t vergoeding van de nadeelen ,welke zij
doozketbeleg geledenhad (3). JAy van Jïfà6rà:zlontvinghetbestuuroverdestad
en hetland van W oerden (4). Een gedeeltevan hethaardstedegeld den Kennemers
.

#

bpgelegd , werd aan den Heer van E gmond , het overige aan RoztAwb van Vïlàdr'

ken zbo voor zich als voor zi
jne nakomelingen, weggeschonken (5). T0tbetaling
van 'de vl
jftien honderd vreemde knechten onder zsLz-AnAM,'voor zesmaanden in
dienst genomen , eischte Hertog Fltlps van de steden,welke zi
jne zi
jdehielden,eene
bele van dertig duizend schilden of tweeëntwintig duizend vi
jfhonderd gulden (6).

'

#

,*

'JàxosA zag nu haar gezag t0t de drie steden G
'ouda , Jc/tppslpp:n en Oudemater
bejaald. Hertog 'ILlps had ,om meester'van de Goudsche.sluis en doorvaart te wor-

de'
n,reeds vroeger metzekeren yLo:xsvan '
Spec>uzdzleene overeenkomstgetrofentnt

htt-opwerpen van tweeblnkhuizen bj Gouda,elk voordriehnnderd man bestemd(7).
Thànsslxthj een hulpverbond'metden Hertogzvan Gelretegen deGravin en haredrie 26v.
geireuwe steden,de stad Utreehten allen,diehare belangenverdedigden (8). zelfsmaand.
-het handelsverkeer met Utreeht gestremp en gestreng bevel gegeven , geene 1426
werd'
.

moùtl- ofkri
jgsbehoeften uitKolland in het Stzeltt te voeren (9). Vôôrdatechter
Meitng plLlps met ernst aan het bemagtigen van couda en de twee antlere steden

begon te denken,achttehj hetraadzaam , zich van destad Zevenhergen te verzekeren. Zi
jlag op Brabanzsch gronzgebied en werd'alseene grensvtstingvanHolland
(1)'v.Mrnls,Cltarterb.r.Roll.D.IV.bl.856-859. Grootebroekmoest20,000,Wognum
* ,Koogmoud 4800,Spanbroek 4000,Abbekerk2560,Bq'becarspel1440,'lr-ereld580,
P%rmerland 1032,Landsmeer812,Randorp 973, Sunderdorp 642,frpeâ612,flïderYplde

630 ey Behellingwoude32a kroonen opbrengen.

(2)v.Mxzltls,cltarterb.m.Iloll.D.lV.bl.852,855,860.
(3)v.MxzRxs,Cltaeterb.r.Holl.D.1V.bl.852,854.
(4)v.xxuls,charterb.r.Iloll.D.IV.bl.851.
(5)v.xxzRls,Cltarfevb.m.Holl.D.lV.bl.853,81.
(6)vxurs,Chron.m.Roorn,bl.48,49.
(7)v.Mlzqls,ckartevb.m.Holl.D.IV.b1.816.
(8)v.xlxxxg,charterb.m..
11011.D.IV.b1.862.
(9)v.xluTs,charterb.m.Holl.D.lV.bl,865,' 7.
61
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1106--bes
cl
zouwd wierhèer,,
oz&G,
lm=> '
Strç
jen, onder'deaanzienli
jk,lexoorstaqdersvan
1433
behoAde. Na eene befegefing van veettien weken gafzi
j ?ich nveren hul11v. JAKP:A '
Grasm.digd'
e Fxups. be Heervan Zevenbergen werd metzi
jne Edelen naarRl
.)ùeelin.hech1427
teni revoer
d,en eersttien jaken.
latergeslaakt(1).

Nu z0u hel pngetwi
jfeld '
Gouda Megolden hebben, indien niet,
debee
wegingen2er
JAKoBA'sgezinde'
n iu Ilolland, .
'sNertogs kri
jgsmagt.elders geroepqp .hadden. De
Hgekscheballingen en voortvlujtigen .
maakten in Delft.land en Rç
jnland de M/egen
onveilig (29. '
De Alkmaayflers en Kennemerx
s.
blevcn traag in het voldoen der
boete 'cn Fltos dreigd'
e, hen deor den Prins vip Oranje en L'ISLE-ABAM met
kri
jgsvelk'te'
-vuurx'
en te zwaardxdaartoe te dwingen (3).Totbestrijdingvantweemqan4len bezèldiging'van,d'
it-kti
jgsvolk',eisch? hi
j,0p nieuv,van de.goedestedeneenegan
.zien.
ljke'bede,totwelkex
Kaarlem yierduizend z'
eshonderd tpee qntwintigschilden;
DelftenItlde'
n iederdrie duizend,driehonderd envi
jf;Jmeterdam twee duizend
'

* *
'

.

e

>.
'

,

aèhthonderd tlrieen zertig; Rotterdam achthonderd drieen dertig,.en denverigefplaatsen

naarevenrellgheid moesten bi
jdragek. :itverwekte gemorvporalondeerdelandliedep.
Seltellznkltout'
en eenige dorln van Devandpéigerdenhetopbrengendezerbede,en
werden''sederlhierom meteenezwartgeldboetejestraft($.DeXaaslandsçheboerenverzaocrdden bi
J ecn oproer den Sehzut.van Deyt,zAwDan Egmond,metvt
jfzi
jner

'

.

*-

.

tlienaren voor het raadhuis dier stâd. Twaalf dezer moorzenaars werden onthalsd en
A
htmne 'hoôfden OP depoorten ten.toon gestel
d (5). Zulk een staatvan zakenmaaltt
''

.

llot dtlidèljk,'
Waarom F1tIPs'het'beytand Ofden wapenstilstand tussehen.
D.
or.dreeltt
en d0/à
'am ,
'aan de eenezi
jde,en;Gouda. JcAp/sApvézIen Oudeîrat
.qr methu
, nne
bonzgenooten aan deanderezt
jdeverléngde (6),en zelfs de veiligheid dezer lpatsten
j den Edelen,Ridders en Steden 4an Ilblland , Zeeland
waarborgde (:); waarom hi

'

'

en Friesland, die hem gehuldigd hadden , beloofde de landen niet te zullen verzi
j zelvein die verqzoe
4ning
vreemden nf zich met zAxoBA te 'verzoenen ,.ten ware '

Iyl
1o1eixm.
.begrepen zoude'
n worden (8).
(1)MONSTMLET)V01.II.p.29. vztnEwuR,Chron.m.Moll.b1.129. Oude#01/.Dir.A'
rdl.
Div. XXVIII. c. 34. v. oôrTuoEvsx, tltron. 0. Roll.bl.553. v.Mlnls,Ckarterb.m..Holl.
D.lV.bl.883- 885.

(2)v.MlEals,Cltarterb.m.Roll.D.I7.b1.877.
(3)v.MlEals,Charterh.m.11011.D.lV.b1.875.
(4)wzoExzwB,D.III,b1.480.
(5)Goudnch.Ar@AI.bl.128. oude #pll.Dir.Kron.Div.XXVIII.c.38,
(6)v.xlEl
tls,Cltavterb.m.Roll.D.IV.b1.883.
(7)v.Ml>mls,Charterb.w.Iloll.D.IV.bl.886.
(8)v.xxzxls;J/lcrferi.mtRoll.D.IY!blt889.
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.

as JAw van Wralczl4 overleden (1). Thans meerdun *it,.pe .

14%

den Hertog vân Glouceeter ernst, zAKoBA krachldadig iu Ilolland te pndersteunen.

Hi
j bragtin Engeland een leger bl
jeen en bewoogdèn Graafvan Saliebnry,den
perkoonli
jken vi
jand van Fltlpsvan W/vréYwdïl',en andereEngelsche Gronten,qm
' in
9 v.
den togt deel te nelèn (2). DeKoning van Engeland verzekerdehem e'
enen aan-Hooim.
zienli
jken onderstaùd in jeld, bpdat hi
j daarmede zi
jne'gemalih, d:He/ôgin van l'427
Gloueester, in het '
bezit harer landen htrstellen zou (3). Dnch de Ilertng van
Bedford, wien db vriendschap vàn rzLlpsnietonverschillig was, veri
jdelde hetplan
van ox-ovcxsè>m. Iù naam van den jongen uxxnhlK VI, werd een beveluitgevaardigd, waarbj die Vnrst den Hertog van Bouègondzè'in zi
jnebbschbrmàg nam en
veibood,diensonperdanen èflanëen eenigleed teberekkenen ,
(û).
JAKbBA bevond zich ondertusschen'in den hagcheli
jksten toestand,maar'
verloorden
m ùe,d niet. W xlmzx vàn Brederode, welke met e:ne vloöt in de ZG derzee kruiste,

had Teœel en kFzerzngen t0tharebelangen ovetgehaald. Nabi
jditslaatsteeiland geraxktehi
j'
in een'
hevig gevccht1etde gewapendevaartuigen,'dnarde W estrFriesch.
o
steden met Ilaàelem en J mwterdam 'tegeà hém .uitgerust,'
deoll'
wérd ge:lagbn .
x
en mbt

een gront gedevlte '
zl
jn! vnlksa
'
ge'
vangensàaar'Enkhuikektgevnerd. V
.ieren taehtig
van 'hen wertlen hieruitWeerwraak'èùthoofd;.
B.
aEbzRoozgelfhadelechlspRan.
zi
jne'
hooge
keSonrtt zi
g
'n ll
/sbchoudte danlten (5). DeW
' ierinjersverden'door.yltlps#astrBour- 11v.
#onlië op dezelfde wi
jze alsvroeger db'
Ktnnemers gestmft,decla weldra weder in w ig-nrn.
hunne ouderegten he'rsteld (6). De'
Greotebtoekers,'
welke zich ten behoevedusHer.

tö4
Os in dëtl zees
'lag dapper .gekweteà hadden , onttingen afslag van 'de bcete ,s
welke

hun om de pnderneming tegen Iloorn wasopgelegd (7). Fzslpsznu nu nngetwi
jfeld JAKOBA in Gouda belegerd hebben , doch de zaken van Bourgondçè.en Frank-

rf
g-k riepen hem elders; hi
j liet echtereenekri
jgsmag'tachter,nnderbevelen van
zssz-AnAx en LIO>EL deBournonville (8).
(1)vztnzywER, C'hton.m. H oll.b1.139. oude #:11.Dir.Arpo.Dlv.XXYIII.c.38. M0xsrazszr, V.lI.p.33. xEuEprs,Annal.Flandr.Lib.XV1.p.270 vers.

(2)'xpwsrRxsET,Vol.II.p.,
29.
(3)v.xxzals,Charterb.m.#pll.D.IY.b1.8é4.
(4)xpxsTaEtzT,V.lI.p.29. oxBzRzwTg,Sùf.d.DucsdeBourg.T.IV.p.120.

j5)Oude #0!1.Dir.Arps.Div.XXYIII.c.39. J.z.tlvols,deOrig etAe:.Gent.p.D.
deBred.c.XLIV.p.640. MElzxxrs,Annal.Flandr.Lib.XYI.p.271.

(6)v.xlzRls,Charterb.m.Rolt.D.IV.bl.902.
(7)v.xlzxls,Cltarterb.r.Koll.D.lV.b1.911.
(8) MnxsTRuu V.ll.p.35. DxBzRzsrz,Sï4f,d?pvc:de#pvr#.T.1Y'.p.121.
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1106-- Niet wérkelpns sleet zakKosA den winter in Gouda. De burgers ondersteunden haar
1433

z0o te water als te land , hielden de streken langs de * t,14 in beweging en strnop-

ten tot in de landen 4an Putten en Foorne, alwaarzi
jhetbovenalop den 'rf6l
en Geervlzet gemunthadden, en niet dan metveelmoeite afgeweerd werden (1).
9 v. Doch reedsvroeg in hetvolgendejaarwasFILIPswederin Holland (2). Hetjaargetouw-tt
qdeverhinderde echterhetinschepen zi
jnerbenden teSluiain Flaanderen,om het

mz
14z
2n8d'beleg van Gouda te ondernemen (3). Intusschen werd dehoop,welke zAKoBA tot
nu toe op oLovczsvzh gesteldhad,geheelvernietigd. Hetgeesteli
jk geregtshofvan
Rome had eintlell
qk uitspraak overhaarhuwelt
jk metzAw van Braband gedaan,dit
voor wettig erkend en hare echtverbindtenismetcxaovcEsTEa voor ongenorloofd, 0n-

wettig en van geener waarde verklaartl(1). Zi
jverzochtden regterszelvenherzieonder
wierp zich er aan, lietzAKovA aan
ning van ditvonnis (5). Xaar GLovczsTER
haarlotover en huwde zi
jnebi
jzitExzzoxohA covuAx (6). Ditbaardein Frankriik,
maarbovenalin Engeland veel opzien en misnoegen(7). EenigevrouwenteLonden
met zekere Xiss sToKzs aan het hoofd ,stoven het Parlement binnen ,waar oLorczsTxh met de Aartsbisschoppen en andere Lordsvergaderd was, en verweten hem scher-

peli
jk bi
j geschrifte, dat hi
j zi
jne gemalin zAKozw nietuitden nood redde,en in
hetopenbaarmeteen overspelig wi
jf leefde,stri
jdig tegen de wetten van G0d en die
deshuweljks(8). Verschcidepejaren laterwerd XX.ZO>ORA coBuAx,die zich o0kden
haat der Grnoten had op den hals gehaald, van eenen aanslag door toovermiddelen
op het leven van HENBRIK VI beschuldigd, en totopenbarebeetedneping nevenseeuwige
#evangenschap veronrdeeld. 9e Hertog zelf werd in veertien honderd zeven en veertig

(1)v.wIJN,op wlGEzzlh)St.111.bl.95.
(2)Ziedebrieven bjv.'xzERls,Charterb.m.Holl.D.lV.bl.909.
(3)Muznrs,Annal.Flqndr.Lib.XVI.p.271.
(4)v.MIERIS, Cltarterb.m.H oll. D. lV. b1.910. Hetaldaar epgenomen gedenkstuk ruimt
allen twi
jfel van wzGsslzR, D.111.bl.480,overden ti
jd,wanneerdezeuitspraak eigenlijk geschiedtis,uitden weg;èn tnontdeverwarringin deti
jdordedergebeurtenissen aan,welkedere
geschiedschri
jver,D. 111.b1. 481,naar aanleiding van MoxsrREtx:V.II.p.32-35,bcgaaten
waarin hit'i door:xtozRouK en zi
j
veriuce naschrh
'
er'' *c
trouwli
jk Wnevolvgd wordt. 00k ur
*
#'neo
'
*#
'v
-#e
v
i xl,nw
:ZRAwTE en DEw xz ver,va
llen indenzelfden tijdrekenkundigen misslag.

(5)v.MlyRlsCltavterb.m.Holl.D.IV.bl.917.
(6)xoxsTREtET,V.lI.p. 32. Ditmeetechternietin deqerstehelftv0n 141 geschiedzi
jn,
dewi
jl zxK0Bl in een briefdesKoningsvan Engelandvan den 11v.Bloeimaanddezesjaarsn0g
Hertogin van Gloucestergenoemd wordt. v.xtEMs, cltarterb.w.H oll.D.IV.bl.912.

(7)xoxsThuu ,Yol.II.p.32.
(8)soliTnxy,Joan p/Wrc.V.1.p.Q J.Ranctlmald dnorTo zxzw,op:rt9xA:17K,D.IV.LI.106.
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J11

dnorzi
jnemagtige vi
janden van hoog verraad betigt,in den kerker geworpen en spoe- 1406-1433
dig van kantgehplpen (1).
JAKOSA door oLoncEsTzh en de meeste Hollandsche Edelen en steden verlaten ,
besloot geene belegering in Gouda af te wachten , maar met vlLlps wiens benden

naderden, zich te verzoenen (2). Be onderhandelingen wetden teBrwgge genpend
en in Devt vportgezet(3). Een wapenstilstand voor den ti
jd van drie.weken gesloten, werd spoedig dooreen eindverdrag gevolgd (1), Dehnoft
lpunten waren:1@.Z2
9v.
om erzxKosA moest in het vonnisdoorhetH0f<an Rometerzake van haarhuweljk ge-maand.
wezen ,berusten. 2o. FlLlps z0u haar voor Gravin van Renegoumen ,K olland , Zee- 1428

land eq Frçe&land)en zi
j hem vcorRtnmaard en O2r, oferfgenaam diergewesten
èrkennen ; beiden znuden in die hoedo igheid op nieuw door de Edelen en steden
gehuldigd worden. Fxrlps zou het bewind over deze graafschappen voeren ,t0t dat
JAXOBA met toestemming Yan hem , hare moeder en van de drie Staten harer landeu

(de Geesteli
jkheid,de Edelen en de Steden)weerhertrnupd znu zjn;indien zi
j zich
tegen ditpunt vergreep,moest zl
j ten behnevevan Fltlps, de nnderdanen van alle
gehoorzaamheidjegenshaarnntslaan.3o.HetbestuuroverIlolland,ZeelandenFrzeeland
zou aannegenRaden worden toevertrnuwd; zwKovA erdriebenoemen,FxLlpsdezesoverige,

drieuitde gemelde en drieuitzi
jne anderelanden.Flslpsbleefdaardo@r,om ditinhet
voorbl
jgaanoptemerken,nietalleenmeesterindenRaad,maardrongnokvreemdelingen
in 'slandsregering,stri
jdig metdeoudevonrregten enhandvesten.4o.Bebedenzouden
voortaan voor twee derden ter aqossing van oude schulden gebezigd , een.derdetusschen
AlLlps en ZAKOBA verdeeld worden ; de andere inkomsten daarentegen ,na aftrek van
de wedden der ambtenar
en en onkosten , aan haar uitgekeerd worden. 5o, Van haar
#

moesten de leenen der graaqi
jkheid verheven worden, doch deleenmannenzouden
gehouden zi
jn opk Hertog rlLlpstrpuw te zweren. 6o. Overdenalatenschapvan zA>
man Beiieren, op welke yltlpsen zAxosA beide meenden regttehebben,z0u door
goede mannen uitspraak gedaan worden. 3o.Dewederzjdsche ballingen zoudenhersteld,de gevangenen geslaakt en de gepleegde vi
jandelt
lkheden,weinigeuitgeznnderd,vereFend gerekend wnrden; maar die aan den dood van zAx van Beï
j'eren
schuldig mogten bevnnden worden , waren van allen zoen uitgesloten. 8o.De Hertog

(1)urxE,Hist.ofEngl.ch.xx.p.QRx.
(2)IrowsaxtE:,V.ll.p.37. Mzlzsltrsverhaalt,JnnalFlandr.Lib.XYI.p.271,datzzxoaà
werkeli
jkin Goudabelegerd werd,doch hiervan zwi
jgen alonzekroni
jkschrijvers.
(3)v.xlEals,cltarterb.r.Iloll.D.l#.b1.914.
(4)v.glExls,cltarterb.r.Ilolt.D.IV.blz.914,917.
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Gelre en o0k des begerende, deBisschop van UtreelttWerdep jn dien vrede
begrepen. 9o. Eindeli
jk zou deveetetusschen debeide aanhangen verzpend zi
jn,eù
3 v.alle vermjtdaarover,a0k het nnemen van'Hoeksch en Kabel
jaauwsch voorbeeldig geHooim.
'
bl
1428 straftwortlen.- Dit eangri
jk verdrag.werd.tèDelltgeslotep enbezegeld (1).Later
werden te F atenozennta op dezen zoen eenige nadere bepalingen gemâakt,waarbi
j

1103= Yan
1433

.

onder antleren de inkomsten van zAkoBA , thans niet genoegkaàm om harenstâatteon-

derhouden,verbetetd werden (2).
Aanstonds na het sluiten des verdrags, pioeg zAkoBA het hoag bewind harer landcn
over aa
'n Hertog Fxtlps, oi die '
als ))eèn gnedt Ruwaerd ende v
Gnuverneur''te regeren , mrt'magt nm alle ambteniien e: regtefs binnen en buiten db sfeden te zetten

en teontzetten,behoutlentlezi
jalleenkan zick hetregtvan benoeminjtùtdekerkeli
jkebenefciën, kolteri
jen,,,,scholasteri
jen.
'
,bntlenaobachten.en dergeli
jke,tliebinnen
een halfjaarzouden openvallen (3). Ten gevoljevanl
dien trok Fztlpsmethaardnor
Ilolland en Zeelbld rond, en werd door de Etlele-n en stèd'e'n alsRuwaard en erfgc.

naam gchultligd'(1). Deregeringsraad werd, (loèlzslechtst0ts'Hertogswederzeggen
13 v. toe , aangesteld. 9e drie ledénedoor zAx.
oBA benbemd waren de Ridde'
,
rdzAx , Burg-

o
ogstl-'graafvan M ontfoort,zAx
ran Fïczl:,Heerte Noordeloos'enozltal'
rvan Zf
jI)de
mAltnt
k

zes aùdere doar Flslps ge ozen.
, warqn zAKo: ,Heer te Gaaaheek ,u>:xl)RIK van rprwdpzl, Heer,vàn Feere, wzlzlaEx van Egmond en '
de'vreemdèlingcn AoEl,Ax'
o TG1è
Uêtkerken , ICOLAART van K om ene en BAvnxzx van Zl
rpfezl. Hun werd npgtdragen,
np alle voorkom entle zakén te letteù , verschillende aiblenaren in naam des Hertogs
af- en aan te stellen , hunne rekeningen te hoorqn ,'in alle stukken regt en bescheid
te doen en het kwaad n'aar behnoren te strafen. Taken betrefende 'sllertogén en der
landen erfachtigheid , de ienten en inkemsten #én.zà<oBA
, het geven en '
bevestigen
T@
.

'

van voorregten,hetverleenen 4an geestelt
jke'giften en zulkeambte:, in welkegeèn
ontvang van gelden plaatshad,behoorden'niettothun beheer (5).FzLlpsveranderde
buitenti
jtls de regeringsleden tlèrzAkosw'sgeziûde steden onderverklaring evenwel,
datditniet'totverkorting derstedelt-ke voorregten zou '
strekken (6).Hi
jstelde>'
ziilK
(1)v.MlxRls,Charterb.w.Holl.D.IV.bl.917.
(2)Zie hetverdrag van den 24 v.Louwmaand 1429 bjv.xlsRls,charterb.t.H011.D.1V,
b1.942.

(3)v.Mlnls,Charterb.m.Holl.D.1Y.b1.922.
(4)utnzxAzR; Cltron. m.Roll.b1.130,131. OudeHoll.Xïr.Kron.Div.XXYIII.c.40.
Goudsolt.Arol.bl.129. v.MlzRls,J/lcrlerz. r.H oll.D.lV.bl.923.

(5)v.xlgRls,câcrlerâ.r.Holl.9.IY.bl.932.
(6)wzGxszzR,D.111.bl.(01.
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nan #/ré.:&zz, H. eer van St.Maartenedk
j'k, tot zi
jnen stadhoud'er over Kolland ,1406-

jde.steden tewinnen en 1433
Zeeland en Frieeland aan (1). Door weldaden trachtte h1
'

de inwendige rus, te bevorderen. Gouda en M iddelburg werden in hunne oudevoorregten bevestigd ,en Raarlem ,Leiden en J lkm aar van de betaling deroorlogslasten

ontheven (2). Tevens bewerkte hi
j, dat HEXDRIK VI den Hollandersen Zeeuwen
vrl
qen handel in zl
jne staten vergunde (3); enverbood ter bevordering der binnenlandscheni
jverheid,den invoervan Engelsche lakens, ofwollen garens (4). Na het
sluiten van een bestand metden Bisschop van Utreeltt,dankte hj devreemdebenden
afen vertrok naarKlaanderen (5).
JAKOBA Jlragtnu drie ofvierjaren in rusten stilte door,terwi
jlde Franschezaken
4en Hertog van Bourgondiè'eldersbezjg hielden.Onder zi
jne goedkeuring enbevestiging,deelde zi
jalsGravin onderscheidenegunstbewi
jren uit(6). Zi
jbevestigde zelfs
eenige giftbrieven door hem verleend (7);en gafte zamen xnethem voorregten en
handvesten uit (8). Meestenti
jds hield zi
j haar verbli
jfin den Kaag,doch'bezocl
at
ook dikwerf andcre steden , bovenalhct aan haar gehechte Goes in Zuzd-Beveland ,

en woonde nu en dan de ridder- en volks-spelen bi
j, in wellte zi
jvaak hare behentligheid toonde. Zoouam zi
j eensmeteenige aanzienli
jke Heeren deelaan een kolksfeestbinnen Goes,waarbi
j metden,kruisboog naar den papègaaigeschoten werd. Zi
j
schoot den vogelaf, werd door dejuichende menigte totKoningin van het'
feest uitgeroepen en ontving met zigtbaar welbçhqgen , de kleine geschenlten, die llaar a1s

zoodanig doorde vrouwen uitde omstreek gebragtwerden,welke zi
j daarvoor vrt
l'heid
van devlastienden in eenigedeelen van Zuzd-Beveland vooralti
jd verleende($.Xare
(1)Oude H olt.D ït:.K ron.Div.XXVIII,c.40.
(2)v.MIERIs,Cltarterb.r.H oll.D.157.bl.925,926,929,935.
(3)v.Mzxnzs,Charterb.r.11011.D.lY.b1.915.
(4) MIERIS)Cltarterh.'?J.H oll.D.lV.b1.923.
(5)vltnl
slzElt,Chron.m.Holt.b1.131. xowsTaEl-E:,Y.1I.p.37 vcrs.
(6)Zie versclzeidene gunstbrieven doorhaargegeven bi
J v.xzxnls,Cltarferh.r.Holl.D.lVb1. 924- 1006.

(7)v.Ml>:Rls,Charterb.w.Iloll.D.960,976,981.
(8)v.Mlzlls,Charterh.r.Ilbll.D.lV.bl.976.
(9)REVGERSSERGEX, 6'/zros. w. Zeel. D. ll.b1.201,202. Diteenvoudi: schuldeloos tafereel,
,)zoo berekend om lletlmrtliefelîjk tetrenkn endusvoorzzKoswin te nemen,''wordthaurdoor
l,ztnsaozzx, D.Iv.b1.114,even dom a1sllateli
jk,toteen verwijtgeduid. Verg.slsosxsxxx,de
eer'
pcs zll
tosxvan'Well'crczlvel.dedigd,bl.165,166. lletsehicten naarden papcgaaiwaseene
dergeliefkoosdsteuitspanningen zoowelbi
jadelli
jken a1sonadelli
jken.OnzevrpegereVorstenonder
anderen wlttEllV ,namen dikwi
jlsdeelin dcrgeli
jkcvolksspelen, ZiescuoTEt,letsoreréefslot
Fez/ïsgcfz,in v.Klxpss's,# p/l.?lag.D.1.5t.111.J:l.326.
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14* - inkomsten waren intusschen niet toereikend terbestri
jding harer uitgaven (1).
1433 dat hare

Eens
moederhaar eenigeschoone paarden en koslbarejuweelen zond,waszi
j niet

in staat degenen, welkedeze geschenken overbragten ,tebeloonen.In dezeverlegenheid,

wendde zi
jzich totrSAXK ean Wprz'eldn, dieStadhoudervan Ilolland en Zeeland,
maar ook tevens een der leden van dien Raad was, welke haar door rzsxps was toegevoegd. Onderscheidene harer gunstbrieven waren door hem medegeteekend en bezegeld (2). Ht
j had derhalve tlikwerf gelegenheid met de Vorstin om te gaan , haar
metdie deelnemende .belangstelling,welke gevallen grootheid verwekt, gade te slaan,

en haarwelligtreeds menigesom opgeschoten /
s3). Hoe ditzj, thans ondersteunde
hj haar op de verpligtendste wjze metgeld, terwi
jl de Hoeksche Grooten zich harer
nietmeerbekommerden (4). Dankbaarheid b1
j de Gravin, en medeljden methaar
jdseenegenegenheidvoort,diespoedigharen
ongeluk bi
j vAx voasxrEx,bragten wederzi
w aren a
ardopenbaarde (5). Xen verhaalt, datERAwK op zi
jn lusthuisteSt.Maar;:nz'#!)'à, JAKOBA op een prachtig banket onthalende, de zaal met wilgen takken
had getooid, die telkens door eeneD aan elkander waren gehecht. Zi
j vraagt hem ,
wat die versiering van wilgen en D toch beteekent? Bedeesd en aarzelend antwoordt

1432 hi
jeindeli
jk: ))wat anders dan hetgevoelvan mi
jnhart: Dyn =iJlïéY Dzenaar.''
Het gevolg dezer verklaring was eene echtverbindtenis, wellte in het geheim voltrok-

ken werd (69.
Natuurlt
jk kon dithuweli
jk niet lang geheim blt
jven. FzLxps ervan verwittigd,
kwam tegen het laatste gedeelte van veertienhonderd twee en dertig met zeshonderll

(1)SUGENUR,D.1Il,bl.510. W atop dieplaatsverderdaarvan verhaald en door:IZZ
IIEAIIIJK,
D. lV. bl. 115, zwart gekleurd naverteld wordt,iswelnietonwaarschi
jnlijk,maarberustop
gc
epe gcschiedkundige berigten.
'
j

(2)suxwzzx,op wAoExzzR,St.111.bl.98.
(3)vzx wlzN,op wzqExlz.R,St.111.bl.99. BltllERolzg,D.lVrb1,115.
(4)Oude#5//.Dir.Ar/l.Div.XXVIII,c.48.b1.276.
(5)BltpERplzK,D.lV.b1.115,116. Hi
j schctsthier den oorsprong en voortgançderliefde
tusschen JIKa:A en vzNsoRsEtEx,waarop het:ninon Jrero,J hen troratotoepasselijk is.
(6)v.GorTso>:vEw,Chron.r.Holl.bl.458. Verg.hierbi
j hetromantisch verhaalvan :IImzRnlm , D.IV.bl.116, in lzetwelk hi
jZAKOBA deroleener Franschecoquettelaatspelen. vErpEswsa,Cltron.r.H oll.bl.13l,en MElzEnrs,Lib.XVI.p.288,welke wzozwu R)D.111.b1.511)

volgt,stellen Letgeheimehuwelijk tusscben FBAwK en JAKOBA in 1433. Doorde Oude11011..
pï1,.
Kron.Div.XXVIII.c.48, en MowsraEtET,V.1I.p.87, wordtdithuweli
jk,naarhetsclli
jnt,
toteen jaarvroegerterug gebragt. ZievAxwlzx,op wzGzylwn,St.111.L1.99.
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mannen van wapenen in Ilolland (1). Op zi
jn bevelwerd 'XAwK vanWprzel- in14
1*433%
'#Eageopgeligten metden uitersten spoed overDelften Rottqrdam naar hetslot
RupelmondeinFlaanderengevnerd(2). 0p hetgerucht,datdeRidderzi
jnedaatlmet
den hals z0u bneten , verzuimze Z-&KOBA geen oogenblik , om door mizdel van

GraafI'RIOEKIK van Meurn.,everzi
jn behnud metyzLlpsteonderhandelen(3). Overeenkpmstig hetverdrag van A'eertienhonderd achten twintig,waren donrdithuweljk
tle onderzaten van hunnetrouw en gehporzaamheid aan deGravin ontslagen (1). FILlps eischte en verkreeg than: van haar, om vAl voltsEtEx teredden, geheelen afstand

van alleregtop Ilenegoumen, Ilolland,Zeeland en Frzekland,geljk o0k van den
grafelt
jkeu titel. Zi
j behielddaarentegen voorzich en hare nakomelingen inleen en
manschap de landen van 0o&t- en W e&tvoorne met den Wrfel, Zuld-Beveland met

Goen,Tholen benevenseenigehecrljkheden,goederen,renten en tolleninIlolland)
en naden dnnd harermoeder, Texel, Y ïerv'wgel, Teilzngen,Noordwiiken BeM
wdroly'h. zi
jmoestden titelvoeren van:JAxorA van #plîcw#,Hertogin inBdjeren,
Gravin van Ooatervant. Uit dit graafschap Ooetervantz0u zi
jjaarli
jksvi
jfhonderd
schilden genieten;ook werdhaarhetjagtregtin aldeeigendommen desHertogsvergund. Indien zi
j kinderloosvôôrFlrlps overleed,znudenalharebezittingen t0tdien
Vorstwederkeeren ; stierf de Hertog vdlr.haar zonder wettige kinderen achter te laten, 12 v.

pan zouden tle graafschappen t:thaaren harenakomelingen terugkomcn (5). FRA>KGr
ja
4s
aw,
a
van Bornelen werd na ontslagen (6). Zt
jn huweljk met JAKnBA was, althans in
schi
jn, Alrlp: tegen deborst. Immers,slechts in algemeene bewoordingen veroorlnofde die Vorst haar naar goeddunken te huwen , mits in overeenstemming mettwee

zi
jncrRaadsheeren doorhem genpemd,enonderbeding,datdeman,wienzjharehand 9 xRaadsheeren gaven daarop hunne Wi
schonk,hem aangenaam zoude zl
jn (7). Debeidemcgenden
Ridder FRAXK van W pr- ternz.
toestemming tnteen Iluweljk met den ((edelen en
27v.
welegb,Ifrerp n Zuzlen ,St.M aart:XT#ï
J-à enK ortgenb,enmetniemapdanders''(8).H
.etma
Lou
wand.
(1)Oude #n//. Dir.Ar:s.'Div.xIYIII. c.49.MûxsTAxtv , M.I!.p.86,87.vzx wux op 1434
wzozwzza, st.111. bl.99. De laatste bekende briefdcor zwKoBz alsQravin uitgevaardigd,isvan

den 28 v.W i
jnmaand 1132.v.MlEnls,charterb.m.Roll.D.lV.b1.1006.
(2).
v>:Lqxxwxh,Chron.r.Iloll.b1.131. Oudq#/1/.bir.Ar/zl.Div.XXVIII.c.49.Fawrxs
gevangenneminglzad waarschl
jnll
jktussch.enS
.lagtmaand 1433 eq Lentemaand 1433plaats.v.wux
op wzGzxu a,St.111.bl.100.

(3)vttnxwlzR,Chron.m.Holl.bl.131. Oude #:#.Div.Ardl.Div.XXYIII.c.49.
(4)Ziehkrvoor,bl.517.
(5)v.Mluls,Cltarterb.m.R011.D.IV.bl.1012.
(6)v.wlzxop wzGEszzl,St.111.bl.101(k).Hl
jwasditreedsopdenlg2envanW i
jamaaud1433.
(7)v.Mlzqls,câcrfer:.m.Yoll.D.lV.bl.1028.
(8)v.MzERls,charterb.m.Iloll.D.lV.b1.1029.
II. 9EEt.2 STUK.
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1:4
1- blajktmiet; tlat xAhoAlisvux van W/vrppzldff'ditingewilligd.heeft; zelfszou men
1133 .
bgna het tegendeelvoornnderstell
.k ju (
j:
in (1). Eçrlang werd hetchuweli
l.k openli
g
Kerk te St.Ae rf:zkq
v#t
ljk op'
heteiland Tltolen voltrokken (2). Ingevolgedehuwdi
jksvoorwaarden, den eersten.van Lentemaand gesloten, stpnd zAxoBAaan ARA,K
1 v. Tan sprwelezlde hcerli
jkheidOont-enW eatvoornemetde steden den #rfelen G06
oogst-dereedebenevensde heerlàjl
theitl Boreelen J:lmelfer Fùfrode in ljftogtaf,hetgeen
m2
1123n4d'later door Hertog FlLlpsbekrachtigd wcrd (3). 0m de ongelt
jkheid van tlithuweljk
z00veelmogeli
jlkte vercffenen,verhiefdeHertogFRA>K Tan Bor&elen levenslangt0t
,

,

.

.

,

Graaf van Oostervant,een titel, wclken de oudste zonen uithethuisvan Kenegouwen

gevoerdhadden,en diehem metde'
Prinsen vandenbloede geljk stelde(1).Hl
jvereerde
hem lateropk n0g metde Ridderordevan hetGulden Ylies,welkd hi
jbl
j gelegenheid
van'zi
jn'
.eijen huweli
jlt met.xsABELIzA .van 'êrrl
zgclia veertibnhe
ontlerd dertighad
ingesteld(5).Baar:ntegcn werdhetstadhouderschapoverRollandenZeeland aanVRA>K
ontnoien eù denRidderucoovan Zcnxpiopgedragen (6).Fltlpsschonk aan zAxomA
de stadLeerdam ,hetlandvander Leede,Scltoonremoerf Fï:lurg àevensonderschei-

dene dorpen in het tegenwoordig Noord-Kolland, diezj naderhand voordereetls
gemelde heerli
jkheid Borwelen, het land en ambacht van 'œ Gravenzandes van
Maaalqnd en Fladrdingen verwisselde (7). Tevens begiftigde ht
j haar met hct
ppperhoutvesterschap derwildernisseù in Ilolland,welk ambt,omtrenteenjaarlater,
aan ARAXK van'Sprzeldzlwer; overgedaan (8). Haar l
jverige voorstander, rLoRzs
van #t
)7#p:à, deelde in de gunstdesHertogsen werd tothoutvestervan hetllaagscheboschaangesteld (9).- FlLlpsvanSpurgpsdfl'had nu hetdnelzi
jneronxermoeide
(1)BILOEROIJK,D.IV.b1.119,120.
(2)RXYGXRSBERGE,,Chron.r.Zeel.D.ll.b1.202.v.wxz:,op wzGExlàR, St.111. bl.l01(k).
(3)v.xlEl'ls,Cltarterh.m.Holl.D.lV.bl.1039,1048- 1066.
(4)vstoxwkxR,chron.m.Holl.bl.131. OudeHoll.Dir.Arp>.Div.XXYIII.c.49.v.wlzw#
op wxGxwzka,St.111.bl.101..

(5)p.HEtTEavs, lïer.Burgund.L.IV.p.88.REVGEIISBgRGEX,Chron.m.Zoel.D.II.bl.202.
5: :AhAx1E, l'int.d. Ducs de B owrg.T.V.p.22.Yerg.T.IV.p.211.

(6)v.GorTnozvEx,NArp>. m. H oll. b1. 100. Verg. v. mERIS, Charterb. r. Holl. D.l#.
bl.1070.

(7)v.Mlxltlsj Cltartevb. m.Holl.D.IV.bl.1011,1019. :ltozRnIJK,'D.lV.b1.12l,heeft
dezezaak wedergehcelonjuistmedegedeeld.
(8)wxGzxzlR,D.111.bl.514. v.Mlzals,charterh.m.Holl.D.IV.bl.1057.
(9)v.xlnls,'Chqrterb.m.H011.D.IY.b1.1037,1057,106%

dill TRYF1ITEi

E K

EN I

T Y I, yA

JR 1 K TAN ;HORSE1 :`E

JAW'DJ A VAST NT .OZB_TN ,

b) F,1f'
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pogiijen bereiktt Yerzeld'
dMorzAxoBA,trok hi
jènmiddelli
jknahbren'afsténd., door14
10
43
6:
R enegoumen ,,Rolla,nd en Zeeland en werd alam dnor de Edelen ën steden a1s

wettigen Landsheer gehuldigd (1). Xetspi
jt zag XAROAaETHA van #purgdwdflhare
dochtervan alhareheerschappjbernofll. De aanslagvan zololvsposvis,een Kenevpvzc:r en aan haarH0fopgevoed,0m Hertog vzklps op dejagtverraderli
jk dood te
zchieten,wordtaan harewraakzuchttoegescbreven (2).
JAKoB&, gelukkig in het bezit van haren bem inden vAx '
Boassssx, hield haar'

hoofdverbll
qfop het'
ritlderslotTellzngen,nietverre van hetdorp Saaaen ofSaaaenâ:ï- nabj Lezden. Dikwerf bezocht zt
jnok hethuisteZand, Adfzzl:rylncll,St.
Maartenedç
jk, Ooat-foorne, den Briel, Ilaanland en ant
lereplaatsen. ;I
j had
eene aanzienlijke en talri
jke hofhouding enleeftle op eenen voet, harervnormalige
grootheid nietonwaardig. Bovenalbemindezi
jhetbuitenleven, en onderhare lneest
gcliefde uitspanningen'
behoordehetnéérden vogelschieten en dejagt(3). Nietlang 9 v.
smaakte zi
j de genoegensderreinstehuweli
lksliefde. Hare wederwaardigheden, ram - yr
ju.
m aand.
Pen, vermoci
jenisscn en ltwellingen naargeesten ligchaam , hatlden hare gezondheitl 1136
ondermi
jnd.Zi
j vielin eenetering,welke np hethuisTezllngen een eindeaan haar
wisselvallig leven maalkte in flen bloei
jenden.leefti
jd :an ruim vi
jfen dertigjaren.
Metstatigepraalwerd zi
jin de Hofkapelte''Kagein hetgrafvan haren grootvatler
Hcrtog AtsltEcn'
r bi
jgezct(4). Hierrigtte men tcllarereere een stantlbeeltlop;
-.

.

(1)Oude Holl. Div.A,'
p4.Div.XXYIII.c.49. vstpExz>::,Cltron.m.Holl..
bl.132. Mea
vergeli
jke de uiteenloopende gevoelens nver het gedrag van ntlpsmctbetrekiing t0tJ.
&x0:A,
wàGE>AzR,D. llI, b1. 511 enz, Is
ltoEltnlzx,D. lV. bl. 117- 121,wiens onkiesche taal b1.
120, geene wederlegging verdicnt; cn SIEGESBEEK, de Eer mcp JzKosl ran Bei
jeren verd.
1.
)1. 167- 170, met wi
ens gevoelen wi
j onsgaarnevereenigen,))datwi
jin de geheelehandel-

wi
jze van rltlps,bi
j dezegelegenheid,duideli
jk den schranderen en listigen staatsman ontdekken,
die, terwi
jl hi
j zi
jnc heerschzuchtige oogmerken volkomen bereiktzag,zich tevensden l0fvan
rematigdNeid en zachtmoedigheid wist te verwerven-''bl. 167.

(2)ptlsTtl
s lfElTEltrs,Rel'
.Alrgzfsd.Lib.IV.p. 89. Ed.Lnvani1651. :ltpERouK,D.lV.
bl.121, 122. x)m BA.
IIAXTE, R ist. d.O llcd. de Bourg.T. V.p. 22.

(3)v.wzlx,op wAoExàwa,St.111.bl.103. G.p.z.scHnTEt, Ieta orer het4lpl Teilingen,ia
Ilollandsch Magazt
jn,D. 1. St.111. b1. 291,299-302. lan hetbelagcheli
jk
spreokje van zwxoBA's zonderlingeliefhebberi
j,om aarden kannetjestemaken,dieteledigen en
dan speelsgewi
jze over haar hoofd in devi
jverstewerpen,om daardoorllaredroelheid tcverzetten, wordtevenweldoor :ILDERIIIJK n0g geloof gehecht. Hi
j leidterzelfsuit af, dat zzxogw

n N KàMPMN7S

,aan den drank verviel!!!'' D. lV.bl.123. Verg.vAa wux,op wzGzzzlR,t.a.p.en scifoTtl.
:.a.p.bl.305-315.

(4)4zlz
pzszxa9cltron.1,.Koll.bl.132. oude #411.biv.Arpl.Div.XXYIII.c.49.Magn.
65 #
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110
16
33 acht cn twintig jaren zaarna werd zekere nlax nan Dufrdntlpprd:, welkeditgedenkteeken van achting en liefde metonbetamell
jke woorden bespntte,teregtbt
jvonnisvan hetHefvan Ilolland,meteene geldboetegestraft(1).
Zelden pndervond eene Vorstin z00 vele wisselingen tler fortuin als zAKosA van

Bel
jeren) zelden zpnk eene Vorstin van den t0p dermenscheli
jke grootheidt0tzulk
eenevernedering alszi
j. Dpornatuuren geboorlebestemd om te regeren, wordtzi
j
hierin steeds doorhetwangunstigl0tverhinderd. In hareteederejeugd zietzi
jzich
als weduwe des Franschcn Koningszpons, van alle hopp pp eenen der schoonste troonen
yan E '
uropa verstoken ;weldra betwist een listige, heerschzuchtige 00m haar hetbezit

tler voorvaderljke staten en bereikt zi
jn doeldoordelafhartigheid vanharengemaal
en de ontrnuw harer onderdanen. 0m hulp en bi
jstand werptzi
jzich in dearmen
eensanderen,diehaarverlaat,terwi
jl(le sluwe,magtigeHertogvan BeurgoJ lëzich
openll
jl
t t0tharen vi
jand verltlaart, wien debinnenlandscheberoerten, toen heviger
tlan ooit aan hetwneden ?begunstigen. Is het wonder, dat de nngelukkige, radelooze

vrouw misslagen en daden van overjling begaat, welke haren ondcrgang verhaasten!
Xetmanneli
jken loed en standvastigheid biedtzi
j meteene geringe stri
jzmagt,immersdemeeste Edelen en bi
jna aldesteden hebben haarverlaten,onderafwisselend
geluk driejaren lang den vermogenden Bourgondi:r hethoofd, wint de Kennemers
yoor zich , belegert Haarlem en verslaattweemaal in eigen personn de benden harer

vjantlen. ln heteinde genondzaaktvoorde overmagt te zwichten, vervangen dankbaarheid en liefdein hare zielde plaatsderwraak en heerschzucht; zi
j doet afstand
van grootheiden titels,om den man, dien zi
jbemint, uitbanden en dood te redden ; zeker de schonnste trek in haar leven , een leven dat zich overigens zelden

door daden van menscheljkheid en goedhartigheid, vaak door onbarmhartige en
doellooze gestrengheid heeft onderscheiden. Geene verdediging raaar eene verontschuldiging vinde haar gedrag in dewoeste wjze,op welkein dientl
jddeburgerkrl
jg

wederzi
jdsgevoerd werd,en in den kwaljk begrepen jver, het lage eigenbelang of
tle bjzondere wraakzucht harer aanhangers, van M'elke zj geheelafhankeljk was.
Men heeft haar vier eeuwen na haren dood, van wulpschheid en verslaafdheid

aan den drank beschuldigd, naaar is in gebreke gebleven dit schandeli
jk verwi
jt
door ecnig geldend bewi
js te staven. Erkennen wj hare gebreken, maar verge

Cltron.We/
g.p.408. v.wlzy op wwGzllk:,St.111.bl.103.overi
h &.W/'a.voor1814,bl.1#.
:ILOESIIIJK,diein het verhalen dergebeurteni
4sen bl
jna geen anderschri
jverraadpleegtofvolgtdau
wAosxzla,stelteven verkeerd a1sdeze,JAKOBA'Ssterfdag pp den ssten van.Wi
jnmaand1436.
(1)o:xlsxu ,felcir.t.'&Grarenkage)D.1.bl.271.
,
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len wij niet hare goede hpedanigbeden; betreuren wi
j hare zwakheden, maarmis-1406-1133
kennen wl
j niet in haar die begaafdheden doorwelke zi
j, ))ondergunstiger nmstandigheden zich gewisseli
jk eene eerrolleplaatsz0u hebben verworvenin deri
j der
forstinnen, wiernamen inde geschiedenismetlofvermeld staan''(1).
JAK0:l'shuweli
jken waren onvruclltbaar gebleven. FaAwK van Boraelen,deedele
Ridder, wiens beminnenswaardig ltarakter elders even bevallig als naar waarheid is

geschilderd (2),overleeftle haareen grootaantaljaren.Hj stamdeafuithetZeeuwsch
oudadelll
jk geslachtvan dien naam ,en behoorde onder deaanzienli
jkste Edelen van
den lande, die onmiddelll
qk van den Keizerafhingen en naaltden Graafde eerste
plaats bekleezden (3). Van wOLFERT van Wprœ:ldl,een zi
jnervoorvaderen,wordt
gezegd,dathj en FsohxsV elkander zeerna bestonden (1). Derhalve,hoewelniet
t0tden stand van zAKoBA gestegen,wasAKAwK echterén doorzi
jne gebnorte én door
zi
jne uitgestrekte gnederen harernietgeheelnnwaardig. Hi
jwasde zoon van Fl-ohls
.

-...
.....
... .
nan W predpzl, Heer van Zallen ,Xt
.M
aartenndi
âk en andere plaatsen , en van ooA

van Wpvllerd/tdzzl (5). De voordeelen eenerschoone gedaante en edelvporkomen,
vereenigde hl
j met uitstekende gaven van hoofd en hart. Doorzl
jne dapperhcitlen
verdiensten, deelde hi
j achtervolgens in de gunst en hetvertrnuwen van zA> van
=:f
J'er:n , van zws van Braband en van vltlps van Apurypxdïô',bekleedde onder

hen, geli
jk wi
j zagen, de aanzienli
jkste betrekkingen en werd voorzi
jne diensten
etlelmoedig beloond (6). Hetambtvan Opperhoutvesternam hj waartotzl
jnen dood
den negentienden van Slagtmaand veertienhonderd zeventig.Hi
j werd teSt.Maarfdwzdf
g'à begraven;en daarhi
jslechtseennatuurli
jken zonn,FtoalsvanBor.elen,naliet,welke metBAItIIARA van W cœdenccr huwde, kwamen zi
jne meeste goederen
aan zi
jne zusterlxzEoxohx vattWprzelel (7).

(1)SIEGE,:ZEK,deEerrc?'zzxpBk ran Be%
jeren rerd.b1.173.
(2)v.KZM'EN,faderl.Karakterk, D.1.bl.178,179.
(3)Naleez.p, de Faderl.Aïdf.b1.201. x0K, Faderl. W oordenb.D.YII.b1.809.
(4)xEtlsSTOKE,D.11,B.lV.280.
(5)Ziede 2egeslachtstafelvan ran Bornelen,in xoKs Faderl.W npl-desà.D.IV.bl.810.
(6)Verg. MlERls, C'
/lcrferJ.m. Iloll.D.IV.b1.607, 628,764,779,794,796,833,
862,987. >IJHOI'F, Gedenkm.vïfde Jedci.m.Geldtrl.D.111.bl.367. oslvlEanzI,
: xlqcsE,
Mem. p. 53. XEERXAN, f'erh.m.h.àeleg Tan Leiden.b1.105. G0rTn0E#:>,Chron.m.Iloll.
à1.451. v.wuy,op M'
AGSN.
ïZR,St.111.b1.97- 99.

(7)K0K, D-aderl. W p:?'#en:.D.YII.bl.820;en de2*gkslachtstal'
els'
a: hetlzui:vkn Bop
4elep)aldaar b1.810.
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-

1406- 'U'
razcsT. Ovxàizsszsk :ttsx,
r11:..Dr
.e 'vlam 'de-r'burgeftwikten,welke'Kollàn4.,<
1133 dit,tj'dpe
'rk,meer
''dau immer teisterde,-.was.
'obk naar
het.
stoltt ovefgeslagen. llet
z
waren deze.binneulandsche onlusten, wclke Bisschop FaMOERIK van W lczlàdzl/l:f- en
-

#.

de hoofdsteden van hetStieht:zoowelaan deze a1saan gene zjdedesII&&el&,aanspnnrtlcn , hunne geschillen met de Friezen , van welke men de oorzaak slechts kan

141: gissen,dooreen verbond van vriendschap te vereffenen (1).Daarentegen had deBisschop het veelvermogentle huis Brederoh van zich vervreemd. JAx van B rederode,

gehuwd metzouAwxA,de eenigedochtervan wxLtEx,HeervanJbcoudeenW l
j'k:4
Dttttt.etede, was na het bi
jwdnen van den kri
jgstogtvan Hertog &LBRECUT tegen de
Friezen, monnik onder de Karthuizerk tè Utreeltt geworden en had tevensii
jne
..

-,
.

..

echtgenoote bewogen,hetnonnengewaad in een klooster te W vk te Duur&teàt aan

te nemen. Hi
j hield zich in zi
jne afzonderin'
gbezig methetvervaardigen van geesteli
jke liederen en in hetbi
jzondermethetvertalen van debekende SommeleA/ï,
wèlke hi
jdeeJpzlfzdc.
vSammenoemde en die onderde eerste Nederduitschegedrukte
werken behoert (
2).Toen echterzi
jn schoonvaderin veerticnlaonderd zcven wasoverletlen,legde hi
j metpauseli
jk verlof,den monnikskap af,bevri
jdde zi
jne gademetgeweld uithetklooster, en stelde zich m et haar in hetbezit van de hun aanbestorven

ri
jke goederen. Bisschop >'
REOEKIK,verbolgen ovcr deze inbreuk zoo we1 op zi
jn
geesteli
jk a1swereldli
jk regtsgebied,maaltte ziclzin veertienhonderd tien gewapenderhand m eester van W i
â-k te D t:urz'fdtf: en nam de beitle echtgenooten gevangen. De

vrouw werdnaarhetkloosterteruggeznnden,waarzi
jhetvolgendejaaruithartzeeren
verdriet overleed ; en zA> nan Brederode aan zAltoB van Gccl'
ideà , den .broetlers
'
ZOOn Van SVILLEM Da% J beoude, overgeleverd :die hem tot den dood van JouAxxA in
hechtenis hield. De Bisschop stelde ondertusschen vAx GAASBEEK , als naasten,erfgenaam ,in het bezit van < 2
.)
'kteDuuretede cn verli
jdehem metJhnoude.JAx van

Wreddrpdc begafzich naarFrankk-ç
jk en sneuveldein den vermaarden veldslag van
Jzineourttegen de Engelschen in veertienhonderd vl
jftien (3).
Het getlragdesBisschopsin ditopzigtdroeg geenszins de goedkeuring tlerUtrechtschen

weg(4). Xeermisnoegen echterverwektc (teArkelsche oorlog,welke tergunstevan

(1)ï'.szozhns, Fr.Jccrâ. D. lV. bl. 285- % 3,307- 317. v.xzERls,Cltarterb.*.lloll.
D.IV.b1.267-270.

(2)Naleez.op de Taderl.Sùf.b1.200.
(3)z.z.tzxpls, C'
hron.Bel
g. Lib.XXXII.c.7.De Orig.etAe:.Gezt.D.#.JeBred,,#
39,40. De mer-.SEKA,bl.384. Hzoz,p.268,271.
.

(4):tltxzxtUtr.J'
ccrâ.D.Irb1!87,88.
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doorgètlrbvèn: Xeh,versprèidl''kkz
elf5 be1gem cht,1e Rolland dop.
rde Lichtenbergerswerd '
.
.
ju a
da deLichtenbergers de sladUtrèehtvooreen'
e.
vaanmerkeli
jkes0m aanHertegwltxaExvan
Holland verkocht hadden. Het gemeen .geraakte,weltlra,inèbewep'ngl,en drong v* r
hetstadhuis,alwaarde:ràad vergadeid wps, schreeuwende ù)wy
''willea'deregering n'aar 20 v.
Lenteoàzen zJn 'verandezd '
hebben , en hem weêrbtaanw, die er.zich tegen t
<oIt.?'. De Burge-m aand.
.

,

,

.

m eesters zAx '
van Zïclfezlâ:rg en,
'JAx'vattf lor:zlâdrg,nevens.den-ovet
rsten oudvrmàn 1113
W OUTER GRAAVERT den storm zienze opltcmen , hadden eenige uren te voren de.stad
verlaten. De oprnerigen, door den Dpmtleken nERxAx van Zoiidrez.aangevnerd, be>
.

reikten hundnelen het.stedeli
jltbestuurwetd ten.eenenmaleTvrandezd--..De.drie geylugte Regenten,de Pinôst'va'
n'St.Pie'
te'
r,,
zAxos..
ocw
''L'
çeltttxLeen.,'
eû anderen .
wer4en uit de stad gebannen ;. eenigen in de gevapgehis geworpen ,'sommigen uit,.
hunne
'

,

ambten en betrekkingen ontslagen, en.velen van hun burgerschap berooftl'(t). Te
vcrgeefs botlen uit vlmersfoort de ballingen eerst den nieuwen Raad'ene
'tœn.den

Bisschop aan, zich ondervri
jgeleide overhethun aangeti
jgde teverantwonrden. vA>
:OKHQRST, zAw van den.,9ïdgelen anderen wisten elke ppging te hunner.'glmste te
veri
jdelcn. Dewi
jl.zi
jalzoo onyerhoord.waren'uitgezeten'mèn hun,t
doorbundriewerf
schrijven .niet te bcantwoorden,rcgtgeweigèrd had,begaveù zi
j zich onder.bescherming des Graven van Ilnlland,2ie.terstontlzi
jnen oùderdanen allen handèlmet.
de
+

Utrechtenéars op verbeurte der gekochte goederen en eene boete van tweehozdertl

ppntlvbovendien, verbaotl.(2). De stad Utreeltt,'kaar(le.Lokborstcny,zdie,<an alleù
Hollandschen invloed aflteerig warenj thans'hèt gezaj'
voerden''
;ttachttezick nader
aan den Hertog van Gelre te verbinden , die hpewel met K olland Aerznend.,wechler
,

een verdrag methaar sloot,.
waarbi
jhi
j hare burgersnietalleen teg
'en alle'
vi
jandeli
jkl 13v.
heid <an zi
l'nezi
J'deWaàrborgde,maarhen.zelfsveiligheid,vri
jgeleide,bescherming cn t
Weri
nm.
billi
jkereglspraak in zi
jn gebied verzekerde,en (le Geltlersche tollen tothun Tpordeelregelde (3). Gestreng handhaaftle de stedeljke regering van Utreeht demaatregelen , genomen om de terugkomst der ballingen te verhinderen en de rust in 2e.
stad te bewaren. Elk die eenig gerucht maakte of pproerig geschreeuw aanhiefy

(1)z. A tEvoxs, Chron.Bel
g.Lib. XXXII.c.18. Dererm.:VKI,b1.343. nznz,p.269.
x qxzx, Utr.Jccri.D.1.bl.127- 130.

(2)v.MIERIs, cltarterb.r.Holl.D.I7.b1.226. W i
jvermoeden,datereenevergissing Jn.
de dagteekening van dien briefisingeslopen ,en in stede van Janwarius,zlsïva moetgelezen
wnrden.W aarom zou Hertog wlttzx in de eerstgenoem de m aand,toende LichtenbcrgycheofHol-

landscbgezinde aanhangin Utvechtn0gden boventoon voerde,ditbeveluitgevaardil hebben?
(3)v.MlzAls,ckarterb.m.H011.D.IY.bl.264-267.zrxxzy,L/f'.Jaarb.D.1.b1.139- 148.
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11*- mnest ditoagenblikkeljk met den hals bneten. Niemand mogtbi
j een oplonp zjn
1433 huk verlaten ten ware bi
j brand of door de overigheid gelast,np boete van tien
pond,en de leden van den Raad moesten in dergelt
jke omstandigheid op het stadhuis,doch nergens anders bt
jeenkomen,op verbeurtevan hunne raadsheerll
jke betrekking.Zi
j,welke verdachte zamenkomsten hielden,werden voor een jaaruitde
stad gebannen; en hun, die wapens droegen zonder verlofderregering , eeneboete van

vjfpond opgelegd.Bj een afzonderli
jk raadsbesluitwerd den gebannenen opnieuwde
:tad ontz:gd en hun eu hunnekinderen hetburgerschap ontnomen (1). geze voorzorgen waren uoodig, dewi
jldeLichtenbergersn0g velevrienden in Utrecltttelden
en geene middelen onbeproefd lieten , om zich weder in het bezit der stad te stellen.

Zi
jbragten t0tdateinde eenige gewapenden bi
jeen en trachtten doorverraadvanbinnen , hun doel te bereiken , doch de aanslag mislukte en de medepligtigen werden

deels met den zood, deels met den kerker of ballingschap gestraft (2). De uitgewekenen en ballingen werden nu doordeUtrechtsche gezagvoerdersvogelvrj verklaard , waarop Hertog w lLLzx van Eolland hun vergunde, z0o lang men hun

regtweigerde,wederkeerigdeburgersofonderzaten van Utrenlttin zi
jn gebied onge1 y.straftdood te slaan;en indien zt
j doordestad Utreeht in hunne goederen benadeeld
Spr
o
k
we
r
de
n
kelm
, hun
ne schatle opdebezittingen derUtrechtschen in Kollandteverhalen(3).
141ï Het stremmen van den handelmetIlolland verwekte niet alleen de klagten der
koaplieden , maar 00k veelgebrek in de stad en nieuw misnoegen tegen de regering,

bi
j wie men het verwachteheil niet vond, terwi
jlde vrienden derLichtenbergers
hetvuurdertweezragtdapperaanstookten (1). Hertng wzLLzx drnng daarenbovenbi
j
de burgers van Utreeltt op het verwl
jderen van uzaxAx nan Zo/t#prœz,zAx van
den Spfdgel en IzsBhA>n van der 2 , (tdiebelhamelsvanallen twist,''ernstig aan ; en

verwittigdetevensdekapittels,dathi
jnietaansprakeli
jk wilde zi
jn,indien de ballin7v Zen,wien zl
jbi
jhetaangedaneongeli
jk regtgeweigerd hadden,hen in hunnegoedeGrasm.renbenadeelden (5).ln dezespanning,die nu omtrenttweejaren geduurdhad,bragt
.

1415 het misbandelen :an eenen der stadsdienaren door een knechtvan Jxwvan den Spzegel,
.

(1)svltxwy,Utr.Jccrl.D.1.bl.134- 136,151.
(2)BrxxAl,I/fr.Jaarb.D.1.b1.155.
(3)TxwzTE:,Utr.Placaath.D.1.bl.742 ,743. v.MIE:Is,Cltarterb.r.11011.D.IV.bl.3*
307, 3û8 , alwaar echt
er de dagteelening der brieven verkeerdeli
jk, 1 Febr. 1414/1415
gesteld is.

(4)Brltxzw,Utr.Jaarb.D.1.b1.169. z.z.tgl'plsjChïon.Belg.Z,'J.XXXl1.c.18.p.341.
(5)v.Mlzxls,Charterb.fl.Holl.D.15/.b1.334,335
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de menigtein bewèging. Het huis van u x nEw splEoErzwerd omsingeld , en hi
jzelf14
06=
1433
.

ontsnapte ter naauwernond (loor een venster, aan het dreigende gevaar. Te vergeefs
b
17v.

ragt nEltx.
tx van Zpi/tpr'reenigen van zi
jnen aanhangbi
jeen, om hetoproerteBloei-

(lempen ; hj wasweldragenoodzaaktzi
ch voordewoededesvolksinhetkloosterderma
j4ajngd
Reguliere Kanoniken te bergen. Hi
j, zi
jn broederde SclloutzAxoB '
vanZpi/tprl.l,

zAxvandenks/i:g:f,zlsshAwpvander2 ,JAxvanDc-cz.
z.câ:en anderen werden uit
de stadgezeten vnortsbi
jvonnisvan den Raad,gebannen en van hun burgerschap
berodfd. ofschoon hieruitbli
jkt,datde regeringthansden Lichtenbergersnietongenegen was, werzen de ballingen evenwel niet terug gernepen , om alzoo tehandhaven,

watmen elkanderbi
jhantltasting en eedebelooftlhad (1). Hetwasongetwi
jfeld des- 23v
.

wege, dat op last des Graven van Ilolland , op nieuw alle handel met Utl.eclttZomer-

op zware boete verbotlen werd (2). De Raad zond terstond boden naar Hertog

maand.

Avxrrlx , 0m hem van de totdragt der zaken en van hun besluitkennis te geven , dat
zi
j terToorkoming van alleverdereonrusten opschugding, z0omin'delaatstgeban- za k*
nenen a1s de eerste weder in de stad zouden Opnemen. Dit besluit werd later dnnrZomeral de regeringsleden plegtig bezworen, doclz verhinderde niet, of spoorde veeleer vAw maand.

nEx spzsozs en dezi
jnen aan, om doprverraad van binncn, zichmetgeweld vande
statl meester te maken. De aanslag mislukte en de deelnelers daaraan werden naar 29v.
vert
lienstegestraft. De Burgemeester GEItRIT van D czacwz'rl:, die nietalleen kennisvan 0%Std
maand

en aanslag gehad,maarzelfs,in weerwilvan zi
jnen eed,de beraadslagingen der
zamenzweerdersbi
jgewoond had, werdalsmeineedig vooreeuwig uitdestad gebannen; ALFER van lFpy#fvg:l, Axbalzs xrxaszoox en AvxLLEx rvzxoxsasi vvrden aan
het leven gestraft, negentien hunner deelgenooten ontburgerd en twee en veertig

anderein denkerkergeworpen (3).
Na het berstellen van de rust, was de naaste zprg van tlen Raad, om zich in de
unst en toegenegenheid van Hertpg SVItLEM te herstellen , en den gestremden handel
met Ilolland weder te openen. Xen kwam wederzi
jdsovereen,dathet geschil over 6 v.
h
etbinnenlatep der vnrige.bal
lingen Ran de uilspraak vanviermannen,Fzrxpsvan & c>- w jn.

nenaar en WILLAM EGGAERT aan de zi
jde des Hertogs, en wztrzx van ll:xw r,maahtl
metvol,pERT van Amerongen aan die der stad Vtreeht, zou verbli
jven (j). Hel

(1)z.z.uvols,Chron.Belg.Lib.XXXII.c.18.p.312. uxnz, p.270.vcAgàx, Utr.Jlcrâ.
D.1.b1.169- 171.

(2
..
)v.xluls,Charlerb.m.Iloll.D.lV.b1.340.
(3)xr:xzx, I/lrecildcéeJaarb.D.1.bl.171-173.
(4)v.xlExls,Charterb.r.Iloll.D.lY.bl.318I
xsj 2 STUK,
I Bs
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j106- ontslag van den ban van zA> wan Zfeileztserg , zAx Tan f llr- èv g en eenige an1433 d
ereà waarover men het onderling nieteens konde woden , werd aan Bi%chop vhxBERIK van Wlcsàex/lei- gesteld , welke hun den volm nden dag vergunde, bin-

ùen eene bepaald: tijdruimte terug te komen;de oxerige bulingen daarentegen,
konden in hunvorig burgerschap en oudéregten wederkeereny dxh zj dievoorden
tjd van honderdjaren waren gebannen,moesten zoolang hetden Bisscbopgoeddacht,
buiten denRaad bli
jven..Den mxrdenaarsvan eenen Utrechtschen burgerteJmlter*

dlzn en hunnen medehelpers,verd ten eeuwigen dage de stad ontzegd, en Lox.
-

uohsv, vAw nz: splzosL met vele hunne: aanhangers op ljfstraFe voor altt
l'd uit
Utrecht en ttvensuitIlolland,r eland en Frzesland gebannen.m mizrjven aan
beide zi
jden gepleegd, werden vergeven en vergeten. Geljk reedsvroAgerw&,avereengekomen, znuden de Utrechtschen den Hertogmethonderd vi
jftig gewapenden in
gegeven omstandigheden dienen,maardaarentegen de oudevrt
qheid van tollen in#d&
Wjav. land tegen eenejaarli
jksche voldnening bljven genieten (1).DeswegelietHerlog wxLi
j
n
s
:
x
o
nm
i
d
d
e
l
l
j
k
e
e
n
be
veluitgaan aan alleambtenaren in zi
jn gebied om de Ptrechtmaand
1115 schen,welkehi
jinzt
jnebescherming gennmen had, Dp den ouden voetvri
jen ongihinderd doorzjnelanden telaten trekken (2). Zjn schoonzoon,'de Dauphjnvan
Frankrk
j'k, bekrachtigde totmeer zekerheid deuitspraak derscheidslieden (3). Hi
j
zelf kwam eenige dagen daarna met een schitterend gevolg van Edelen en Ridders

in Etreqht,waarhi
jluisterri
jk werdontvangen (1).
Kortte'
loren varen doorzt
jnehmiddeling de geschillen tusschen den Bisschôpvan
Utrenhten den Heer van Mon@oovtbeslechtgeworden. JAx %anMnntfoort,Domprnnst van Utreeltt, na den dood zi
jnsbroedersswzozh, Burggraafvan Montfoort
geworden en doorwxLLzx in deHollandscheleenen bevestigd,had zi
jneproostdj nea
tlergelegd en zich met KvllorlpA van Wrpwkâprel ià hethuweli
jk begeven (5).
Hetis nietnnwaarschi
jnli
jk, tlat hieruit'sBisschops milnnegen tegen hem isvnortgespreten. Heeditzaj,men beschuldigde hem , dathj de voorwaarden desverdrygs
in tlertitnkenderd zeven en tachtig donr HEISKIK Tan Montfoort met Bisscbop

(1)v.xlExls,Cltat'tet'b.ti.Iloll.D.1V.b1.310-355.RRxlx,Ilir.Jaarb.b.1.b1.176- 190.
(2)vraxu ,tlr.Iaatb.D.I'
.b1.190.v.llxxls,Cl-rterb.m.#411.D.lY.b1.354.
(3)v.Mluls,Charterb.r.11011.D'.lV.b1.354.
(4):.Ateols, cltroni Belg. LibkXXKII.c.18.p.342. ngol,p.270. De werpa. nxà,
t1.349,350. :I;AMIN, Utr.Jccrà.D.1.bl.192.

(5)v.x3nls,Càqrterb.m.R011.D.IV.bl.22,D3.

j%
Jt
v
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FLoRls '
&cA W evellcltonen aangegaan, geschonden had (1). Hi
jwilde zich overhet11
44
06
33
,

aangetjgde verontschidigen, doch men weigerde hem tehooren. Hierop hatlHertog

w xxz
LEx hem als leenman van Kolland , in bescherming genomen en hulp beloofd ,

ingevaldeBisschopniettoteen verdragverstaan,ofhem vi
jandeli
jkaantastenwilt
le(2).
De Kerkvoogd beslootgindeli
jk de zaaltmetzA> van JJ/nf/doz-l,die inmiddelskamerheerdesDauphi
jnsvan Frankrç
jk wasgeworden (3),aan heto-deelvan Hertog
wxlzrEM teonderwerpen (1). Zi
jwerd ter gunste van den Heervan Montfoortbeslist,endezevan alle boete en breuke vri
js'erklaard (5). Op tlenzelfden dag 4ereffenden wzLtxx en Bisschop raxozalK van Blankenheçm in der minne de oneenigheden , die tusschen zAx T4n X
Montf.o/r;en zi
jnemoederen broedersj over hetbezit
van eenige goederen en gelden ontstaan waren (6).

De inwendige rust van het N eder-stzch.
t was nu hersteld en werd zo0 lang vltxoMRIK van Wlcxkdx/t:fzn den herderstaf voerde, nietweder gestoord. Keizer slolsxrxo 1vv.

bevestigdeop zi
jnverzoek,deleenen,voorregten en vri
jhedenjwelkedeBisschoppenSl
1a4g1
tm.
6
ofdeKerk van Utrechtvan devorigeKeizersontvangen hadden (7).Hetblt
jtleuitzigt
op herleving van bloei en welvaart werd echter door den dood van Hertog w lLxuzx

van Ilblland,welkeop hetStzehteenen belangri
jken invloetluitoefende?vernietigd.
Er is reeds opgeteekend , hoe spoedig de Stichtschen in de op nieuw ontwaakte Hol-

landsche burgertwisten gewikkeld werden,en hoezeerzjhunnebelangen bj deslow
ping van Ilkaelntein wisten te behartigeh (8). Even alshier,warenhetook inzon- 1417
derheid de Utrechtenaars en Amersfoorders, welke zAxosA bl
j hetvermeesteren van
Gorinehen gewigtigediensten bewezen,welke(loorhaardankbaarerkendwerden(92.

(1)Zie den zoenbriefbj v.MlERls, cltarterb. v. Holl. D.1V.b1.346. Verg.hiervoorb1.
336,337.

(2)v.Mlzkls,Charterb.t,.Iloll.D.I7.b1.302. Debrielisvan den 4den van Herfstm.1414.
(3)v.MlEals,Chartcrb.r.Holl.l).lV.b1.30&
(4)v.MllRls,Cltarterb.t).Holl.D.IV.bl.335.
(5)Zieden zoenhriefvan den 30 v.Herlstmaand1415bi
jv.xlshxs,C'
âcrfeeà.m.Koll.D.1YJ
bl.346.

(6)v.MERIS,Charterh.m.Ilolt.D.IV.bl.346,347.
(7)v.MIERIS, Câarterb.r.Iloll.D.lV.b1.392.
(8)Ziehiervoorbl.460,461. Verg.R.sxol, Rer.Wcfcr.Eib.1X.pag 1à5. nzbwjp.270.
Brhxlx,Utr.Jaarb.D.1.bl.204- 206,223- 225.

(9)Zie hiervonrbl.463,464.ll
rl
tnzx)Utr.J'
t4cri.l).1.bl.206-215.
O6 +
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1406- Zi
j blexenharebnndgenonten in denworstelstri
jd overlletgrafeljk bewintlmetzAx%an
1433 Beùe
.ren,wien de Graafvan F ernenhurg tegen de stad Utreeltt ondersteun4e (j).
.

JAKOB.
& beloonde de getrouwheid der Amersfoorders door het belkrachtigen der veor-

regten en vri
jheden,welke zi
jvan de Graven van Hollandontvangen hadden (2).
Bisschop FàZPERIK van Blankenheim zelf schjntbj ditallesdeonzjdigheid.bewaartlte hebben; hi
jwerd o0k trpuwensdooranderezaken bezig gehouden.:en he
vige ppstand in veertienhonderd zestien te Zmol tegen deregering,had zi
jnetusschenkomst gevorderd en was met mneite door hetstraFen tler belhamels gedempt

30v.geworden (3).Kortdaarap deed eenzi
jnerdienstmannen,svzawxzx'
oanG'zffer'wf
gek,
1417 u wieu d:gravenvan eenthezm zi
jn vnortgesprnten,onverwachtseenen plunderen-

Slagtm. it

den invalin Tmente,verbrandde omtrent Ootmareum verscheidene boerenwoningen ,

en bragt den ropf op zi
jn slotte Nzenltuo. Zoodrahetjaargett
jde ditveroorloafde,
slocgdeBisschop methulp van Deventer , Kampen en Zmolhet beleg voordeze Kterkte
en d3vong haarna zes welten t0tde overgave ondervoorwaarde,dathetstadje en slot

Nienltuo vi
jfjaren,lang tedienste desBisschopszouden zi
jn,maarnadien ti
jd4o0r
igen bezittervoorachtduizend driehonderd Ri
jnsche gultlens kontlen .ipgelost
5 #.den vor
Zomerde echterzouden een leen bli
jven van hetBoven-stzehten venrk-l Ptmaand worden;bei
1418 rechtsche Kerkvoogden openstaan. De slotvoogdi
j werd aan wouTzh van foev:/dzl
uklkig bragt de Bisschop eenjaarlaterde geschillqnmet
15 v. opgedragen (i). Even gel
Bloei- Groningen ten einde; tle stad huldigde hem als haren Heer en werd eene van de.zes
m aand

141g hoofdsteden desVtrechtschen bistloms(5).
lnmiddels was tusschen zAxo:x en zAxvan #:j'eren teW oudrleheo een,vrqdesverdrag getroll'
en, waarin 00lt Etreeltt en Jmerefoortbegrepen waren (6). Den
burgers, welke wegens t1e twisten in Eolland, uit deze steden waren geh nnen ,

werd vergund, in hunne haartlsteden terug telteeren (7). De gevangen Sticht(1)v.xl>:ltls,Charterb.f?.Roll.D.IV.bl.428,454,455. Ziel
ziervoor,bl.465.
(2)v.xl>mxs,Cltarterb.r.Iloll.D.IV.bl.461.
(3)Overi
jsselsclteCltron.in orxBlR'sânalect.T.lI.p.399-410.
(4)IIEI)A,p.272.Dererm. :EKl,b1.366-368. REvlrs, Darentr.lllustr.Lib.1.p.95.
Overijsselszlte Chron.inorxBzR'sAnalect.T.lI.p.413,414.DrxBzR,Kerkl.enkFereltl.Deiepfer.
D.lI.bl.61- 68.

(5)v.xlzltls,Cltarterb.r.Iloll.D.lV.bl:534,535.srRxlx,Utr.Jccrà.D.1.bl.230,wxsc
Tzyool'p,Jccrs.w.Gron.D.lI.bl.359- 362.

(6)Ziehiervoor,bl.471,472. v.Mluls,cltarterb.r.Holl.D.l#.b1.533.
q)v.yIERIs,Cltarterb.r.Roll.D,IY.bl.533.
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jcàe Edelen werden geslaakt,onderverband,datzi
jzichnietop deHeerenvanMont-1446foort ofandereaanhangers van zakKolA zoutlen wreken (1). Om den z0o lang kwi
j- 1433
nenden handelmetIlolland wetlerteverlevendigen,traden Utreehten Jmerefoort
in eene nadere cvcreenkomstmet zAx nan W eï
g-er:zl en verwierven ,tegen voldcening

vanachtliendtlizentlRi
jnsche gultlens,voprhunneburgersen vrienden,vri
jeenveilige
vaart in 'sHertogsstaten (2). H0e ltwall
jk dezecvcrecnkomstwerd nagekomen en
welke kri
jg daaruittusschen Holland en hetSticltt ontsproot,isreetlsdoor0nsvermeld (3). Om den Utrechtschen Bisschop te verhinderen hetbelegerde Leiden te
ontzetten , verklaarde Herlog xElxorp van Gelre, de bondgenoot van zAx van # :fj:- 20v
ren,hetStgkhtden oorlog.Hi
jhad zich metde Bisschoppen van Trzer,Keulen enBl
1o1e2i0
m.
.

.

M uneter , den Hertog van den Werg , den Heer van Gaaeheek , den leenman cn beweltlatligde van FAgIIERIK van Blankenheim , den Heer van Kuzlenburg en andere aan-

gienli
jkeEdelenvereenigd,en terstond werden de vi
jandell
jkheden begonnen. Terwi
jl
vAx OAASBEEK uit zl'nestad #F!)-kteDvllref:d:,hetStielttverontrustte en daarbi
j
'
Jm erongen , D oorn en Zeiet plundertle en verbrandde, verwoestte eene bende Gel-

tlerschen de emstreken van Jmeröfoort,en in eene hevige schermutseling werden 30s
.

meer tlan honderd burgers dier stad deels gevangen geno.
m en , deelsgedood. W eldraZomertrok Hertog RElxorn met den Bisschop van Rlunnter, en gesterkt door Keul-ma
and,
la
x.

sche, Xunstersche en Guliksche krl
qgsbenden op deE em voor Jmerejoort. Daarllooim.
echter de bezetting inmiddels door den Bisschop van Utreeht aanmerkeljk versterkt en van al hetbenoodigderi
jkeli
jk wasvnorzien geworden,beproeftle hi
jdoor
omkpnping en verraad van binnen, destad tebemagtigen. Doch o0k ditwerd door den

wakkeren Utrechtschen Kerkvoogd veri
jdeld, welke crdesnachtsmetversch krl
jgsvalk binneprukte en de afgezondenen des llrrtcgs 4an Gelre buiten tle poort.

zette. RElsorn brak natwee dagen hetbeleg op, dewi
jlnaarhetschi
jnt,verdeeld-.
heid in het veelsoortig zamengebragte legerontstaan was;hi
jtroltnaarRozendaat
terug. Bisschop FREOERIK voorzag Jmerwfoortvan genoegzame bezetting,en voerde
eenige der voornaamsten ,welke in hetGeltlersch verraad betrokken waren,met zich

naar Utreeltt (1). Onzertusschen had dczeaanvalhem verhinderd,om z0o spoedig
.J

e

@

(1)v.xlERls,Charterb.r.Iloll.D.lY.bl,531.
(2)Dererm.SEKA,bl.375,376. IIEDA,p.272. Aan dezenadereoverecnkemstmetzzxran
Aeïjerel wordtdooreenigen getwjfeld. svltxzx,Utr.J'
ccr5.D.1.bl.222.
(3)Ziehiervoor,b1.476-483.Voegbi
j dealdaaraangehaaldeSchri
jvers,utpz,p.272,273.

(4)Dererm.:zxl,bl.383-389. Oude .&pIl.Dir.Kron.Div.XXVlll.c.14.Ckron.Tiel.
p.474, 475. HEol, p.273. nrRMzx, Utr.Jccrs.D.1.bl.2I1-244. llzuorr, Gedenkm. uit
de Jcdc/l.r.Gelderl.l).111.b1.6LV.
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14*- alsde nnndhetvnrderde,tnt nntzet van Lezden op te trekken,en weldra werd hi
j
1133 van denvergavedierstad aan zAx van #.t)':r- verwittigd (1).
Evenwql dqurde de norlog voort. Velevreemde enwnestegasten,gemeenli
jk lkkt.
gezellen genoemd ,dienden op hoopvanbuit,zondersoldi
jonderdeStichtschen,welke
4ikwjlsgenondzaaktwarenden roof-en brandlustdezerliedendoorgestrèngewettente
beteugelen. FLoals na. #'
ue#p:à en lzlnhlK lznzBczh werden dnor den Bisschop
eu den RaRd de2 stad Utrecht t0tvobtrekte bevelhebbers over deze bende aangesteld,
4ie ua het Plunderen der omstreken van N aarden ,vnor Jmœterdam tnog ,nm het
vee uit de stadsweiden weg te ronven. ge Amsterdammersgrepen naar de Wapenen

1 y. eajoegea den wi
jkenden vi
jand achterna,dnch eene hinderlaagontdekkende,keerden
Wi
n
z
j
t
e
r
ug
.
lu
v
e
r
v
o
l
gd
e
n
hen de Utrechtschen methunne geheelekri
jgsmagt, en
m aa
nd
1120 tweehonperd en vjftig Amsterdammerswerdeu zoagevangen alsgedopd. Hetvnoruitgevlogen berigtvan deze ramp , verspreidde zulk een schrik en ontsteltenisin de stad,

dafvele inwonerszich gereed mRakten,nm methunne in haastWeengepaktegoederen haar te vlugtem Men meent, dat de Utrechtschen zich in deze algemeene
verwarring met wqinig mneite van J meterdam meesterzouden gemaakthebben ,indien

zi
jvonrtgqruktwaren;dnch tevredea m,tden buiten degevangenen,keerdenzi
jnaar
Utralttterug (2).
1 v. Vit weêrwraak over de nadeelen , welke de Stichtschen zpor hunne strooptogten aan
terln. Rolland hadden toegebragt, werden de gnederen der Kerk en burgers van ëtreht
W in-

.

in dat ge,
west op last yan zA> van Bei
@ieren aangeslagen en verbeurd verklaard (3).
Lnuw-p ue'ïAmtnkomst vaa dezen Ynrst en lzvworb van G6lremetden Biochop nevena

maand

'

1a1 Utrcht, Jmerafoort en de drieOverl
jsselschestedenteFzanen,om de peschillen
tevereFenen,liep vruchteloasaf(1).Xen maaktenu,bovenalinUtreht,denoodige
Debqre.
id:elen tnthetvoortzetten vanden kri
jg (5). 0m devrt
je vaart van def:>
te verzekeren, dnnr welke uitOver%
jùeel, bovenaluitKamptn,hetNeder-stzeht
vaa vele benoodk:heden vocrzien werd,pierpen de Utrechtschen aan den zeekant
het hlac uis ter Eem op, zoodatde Kamper schepen datriviertjeveilig in en uit
knndea varem goch de Amsterdammera rustten weldra twee groote gewapend'
e koggen

en vele baardsen uit, hetwelke zj den toevnerlangsde Eem belemmerden en 0n-

(1)Ziehiervoor,bl.183.
(2)Demer-.:=xA,b1,394,29.
5. llspx,p.273.
(3)v.xlals,Ckarterb.t.Roll.D.IY.bl.-560.
(4)Brwxzy,IJlr.Jaarb.D.1.bl.251.
(5)BvBxAs,l/fr.Jaal'
h.D.1.bl.252-256.
,
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Teilig maakten9 waardoor de stezen Utreehten Jmerefoortvaak in Qngelegenheid11
44
133
geraakten (t). Het was welligt om dithulpbetoon tegen dePtrechhchen, d&tzAw
*an ###r- de stad Jmaterdam vele vaarregten schonk (2). Overigehswerd,aan D28v.
2YR 2ZRtV;R X0114Nd 2e krl
jg trAçeli
jk voortgezet. Slecht:Aindtmen,datdebur-maa
unwd
MCFS V;D Oud- ater roovende en brandende in het Stzeht Tielen, dnèh lpoedig door 1121

IZDXWIJK Tqn Montfoort geslagen en verjaagd werden (3). Xeerovqrlastleed het
bistlom van de Gelderschen,welke t0tvnordepoorten van Jmerefoortstrnopten9en
door de Heeren van caaabetk en Kuilenhurg ondersteund weM en. Be Stichtschen
namen hierover eene geduchte wraak;de F êll
zo: strekte den geheelen zomer'
*txhet

tooneelhunnerwoede;Barneveld,Nt
jkerk,'vfzep,Eden,aldeomliggela dorpen en sloten, werden eeneprooidervcrwoesting. Tejen hetnajaarsttMe deaeht
en zeventigjarige Bisschop VKEbERIK van.W&wàewAef- zelf, gezeten in eeh wagen,
z-ich aan bethopfd 4an een legertlatop zesduizend voetknechten en vi
jfhondèrdrqiters begroot wortlt. Pit Rltenen drnng hi
j langs Renkum en W agenzngen in de
F eluwe, verbrandde de dnrpen R d zekem , K elp en Roozendaal, maar niethet

vorsteli
jk slotvandiennaam,en vperde een aanzienli
jken buitmetzich naarUtrecltt.
Te vergeeh had'de moedige gri
jsaard beprpefd,d;oqrdezeverwoeslingen den Hertog
&an Gelre t0t een veldslag uit te lokken. Onder aanvoering van GlzsszhT pI:K , de
Heeren van E gp ond ,van Gaaebeek en van Kuzlenburg deden de Geldertchen even

vernielende inxallen in hetSticht. W-er/pg:s# Kouten,bi
jnaal,dedo
rpen in dit
k
gedeelte desbisdomswerden geplunderd en in de asch gelegtl. m Utrechtsche: daArentegen maakten zich in den winter meester van W agenkngen en namen den Ridder

MEXBRIK '
tan S:zzlerl met honderd zi
jnermannen gevângen, de overigen Mlugtten. 11v.
Bestad werd geplunderd en aan de 4lammen prjsgegeven (1).
Slastm
In deze gedurige roof- en strooptogten waren delandlieden verjaagd, dè velden
verwoest en de oogsten vernield geworden. Het koorn steeg t0t een buitengeweon

hnogen pri
js,en betgebrek vertoonde zich in zjneschrikverwekkendste getlaote.De
walgeli
jkste en ongezondste spi
jzen werden tot stilling van den hongerverzwnlgen,
waaruit eene pestziekte ontsproot, die cene menigteslagtofersmetzich sleepte (5).

(1)Deree?a.BEKzjb1.399. ll:pl#p.213,271.
(2)v.MlEnls,Cltarterb.r.Iloll.b.1V.b1.565.
(3)Demcr-.SEKZ#bl.405. llEnzjp.274. Verg.Btlxl:,Utr.Jccrs.D.1+bl.22 (1).
(4)bererm.:EKI, b1. 399-404. Oude #011.Div.-Ar.l. Div.XXVIl1.o.14. çho-.
1'
z'
e/.p.485-488. IIEOI,p.274.zrxnqqxoz cruxxxcu.orig. culenb.p.627.

(5)De rel'm.:/KA,b1.10& BEnz#p.271. xaxzpjCtr.Jlcr5.D.1.b1.257)Q>.
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1406- - De steden zno van hetBoven- als lïeder-stzeht,klaagden over hetverval vanhandel
1433 en zeevaar
t, waardoorhaarde middelen ontbraken,den tweejarigen kri
jgn0g langer

voort te zetten. JAw van Bet
j-eren had in Ilblland zl
jn doelten deelebereikt, en
reetls in het mitlden desjaarsbeproeftlin vredesonderhandeling metden Bisschnp te
trezen (1). Dit mislukkenze, vas door hem welheirvaarttegen hetStlehtuitgeschreven, doch hetschjnt,dathiervan nietsgekomen is(2). Laterhad hi
jdeHollandsche vlootvoor de E em verlterkt,doch lkort daarna met Utreeht o#er de slaking

l'an gevangenen onderhandeld,en de Karthuizermonniken bijdie slad, in zi
jne bescherming genomen (3).Rzlxovo van Gelreverlangdenaarheteinllevan eenenkri
jg,
in welken hi
j vporvreemde belangen zi
jnelaatste krachten,
verspilde,enwaarbi
jeengedeêlte zi
jner staten verwoestwerd (1). Xllen dtlsgeneigd t0tvrede, zpnden hunne
bevolmagtigde: te lngen in de Neder-Betuîre (5). Erwertlvoorloopig een wapenstilstand getrpFen en hetvredesverdraj ontworpen,onderwelksvoorwaardenbehonrde,
dat zAx van W eï
g-erdn aan de Statl Utreeht eene schuldbekentenis van zeventien dui3
Zomerjnsche guldens terug geven, maar daarentegen een anderen schuldbriefvan
maand zend Ri
1422 twaal
fduizend, vi
jfhontlerd Ri
jnsché guldens van haarontvangen zoude (6). Nagc-

noeg pp dien zelftlen voetz0u ook deHertog van Gelrebevredigdworden (1). De
Bisschop en zi
jneopvolgersznuden, onder zekerebepalingen,in hetgerustbezitvan
hetland Rage&teln bli
jven;cn de Sticbtschen in Kollanddeoudetolvcorregten,veiligheid
' en bescherming genieten; de wetlerzi
jdsgepleegdefeiten werden alsverefentl
beschouwd; en er zou eene wederkeerige verzoening plaats hebben, buiten welke
echter vAx LoKuohs'
r, vAx oEx splzozL en hunne medeballingen gesloten waren , even

als de Burggraaf van Montfoorten zi
jne broeders, diedaaroverlaterden Bisschop
met de steden Utrenkten Jmerefoort, openlt
jk van trouwbreuk te hunnen ipzigte
aanklaagden (8).
De uitwisseling der stukken nevens de geheele sluiting des verdrags z0u drie weken
later te Kuilenhurg gesehieden , tlnch steeds opkomende verschillen en zWarigheden

(1)v.Mlxxls,Cltarterb.m.Holl.D,lV.b1.588. Debriefis van den 26:ten v.Znmerm.1421s
(2)v.mERls,Charterb.t.Roll.D.I7.b1.591.
(3)v.xlnxs,Charlerb.m.Holl.D.IV.b1.600,605,606.
(4)lxzllprr,Gedenkm.vïfde Gench.m.Gelderl..D.111.bl.CLVI.
(5)v.mxRls,cicrlers,m.Holl.D.IV.b1.635.
(6)v.xxzhls,câlrfers.m.Roll.D.lV.bl.636,638,686.
(7)Ezpz,p.274. Nnzwrs,Ilist.Gdlr.LibVllI.p.412.
(8)v.Mluls,f'
icrfers.m.#/1/.D.1Y.bl.917-651,655)6% ,
.
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bewerkten, dat dit tijdperk, met onderling goedvinden, verlengd werd (1) . Hetblijkt, 1
1433

dat deze verlraging alleen tlen beitlen Hertogen te 5Yi
J-ten was. Immers toen RzI- 8 y.
loro van Getre den Bisschop vermaande Z
i
jnebeloftenteToldoen,,antwoorddedeze,Ste
rl
onkz.

datzi
jne zaakgelastigden en dietlersteden l7treehten udznerelqoort oj den bepaalden 1423
tjd te Kuzlenhurg verschenen waren,maar tot opditongenblik noch degezegelde
zoenbrieven derwederpartl
j,nochden schuldbrief,welken destad Utreehttevorderen
had,ontvangen hadden (2). gevrede moetechterkortdaarop gesloten zl
jn (3).ln
Holland evenwelmaaltten eenige Etlelen zwarigheid in het bezegelen van dien s'rede ;

en GERRIT van Ileemnkerk,Heervan Oonthulzen,werd doorHertog zAy Tan'#:ï
.j:- 10v.

ren gebannen tot tlat hi
g'hetverdrag met Utreeht aangenomea en Vezege12 Z0Y 20b- B100im'

ben(4). Erverliepen ongeveertwee maanden,in welkenog eenigeonafgellane punlen vereFend werden (5),vôôrdatde zoen metden Bisschop en de steden Utreeht 16x.
en Amernfoortnpenli
jk in Ilolland afgekondigdwerd (6). 9egebannen LokhorstenlI00in'.
Werden nu tloor de Utrechtsche regering400r vi
janden van deFtad en rogelçri
jverklaard (7).
Bisschop FREOEKIK van W flzli:zlldfz4 nverleed kort daarna in eenen meerdan tach- 9 y.
over- W i
J-nna.

tigjarigen ouderdom (8). Hetisvreemtl,dathj denzelfden dag,op welken ht
j
leden was,in tIeDomkerk begraven werd,waarn0g een gedenkteeken zjnerustplaats
aanwjst(9). Dertigjaren had hl
jmetroem en geluk hetbistlom bestuurd,dochmeer
voordestoffell
jke welvaartdanvoorhetgeestell
jkwelzjnzi
jneronderhoorigengezorgd.
Het eproerig Gronzngen bad hi
jbedwong- ,deFriczen zooweldoordewapenen a1s
door verdragen in ontzag gehoutlen,met dapperheid en kloek beleid de aanslagen vall

(1)v.xlEAls,charterb.r.Holl.D.IV.bl.643,6l4,680,6M. XYIOFF,Gedenk'
w.wïld6
GedcA.m.Gelderl.D.111.oork.No.414.bl.383.

(2)>THOFF,Gedenkw.lïfde Gedcl.v.Gelderl.D.111.b1.CLVII.
(3)v.Mlznls,Charterb.r.Roll.D.IV.bl.W 4.
(I)v.MlzBxs,Charterb.m.Iloll.D.IY.b1.677.
(5)nrxnlR,Aerâ- en W ereltl.Dereaf.D.II.bl.75,76.
(6)v.MxEazs,cltarterb.m.Iloll.D.lV.bl.686.Verg.:rRxl,,Ufr.Jaarb.D-1.bl.264-266.
t7)BvAxzx,Utr.Jaarb.D.1.bl.266.
(8)Ilzow,p.274. Magn. cirdx.Belg. p.372, waar echter even î'
erkeerdeldk al: in het
cltron.Tiel.p.497,zi
jn sterven op hetslotTerSordl,en in de Oude Holl.#iv.Kron.Div.
XXVIlI.c,22,ditte rollenhoren geplaatstwnrdt.

(9)xzrrslrs, Jnalect. T.7.p.403 (1). Verg. BrRxzy, Utr.Jlcrâ.D.1.b1.278.en ux
xnlzy,op deBat.fcerl.D.II.bl.401 (5).
11 Bzvs, 2 S'
rnx.
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14f4
06
- Rottand en Getpe tegen hetsticlttverjdeld, de oproerige leenmannen gebreileld,
::
dooraankoop de heerljkheid Kuink-een doorhetzwaard hetlandvan Kageatezn aan
zjn gebied gexoegd,hetverpandeKoeverden wederingelost,verscheideneKeizerljke
gunsten voor zjn stift verworven,en eindeljk devoorregten van Drenthe,Tmenthe
en vanverschillendesteden bevestigd ofmetnieuwe vermeerderd (1). Hetbll
jktdaarentegcn niet,dathi
j éénederpogingen,in zi
jne tlagen aangewend om de geesteli
jkheidteverbeteren,bevorderdheeft(2). 00k werden op zl
jn grafschriftslechtszl
jne
staatkundigehandelingen enverdienstenvermeld,evenalsofdaarin eigenli
jk en alleende
hoofddeugden van een geestell'k herderbestaan (3).Hetschi
jnt,dathl
j degeesteli
jke
zorgen geheel overliet aan zi
jnen W i
jbisschop MATTHIAS, Bisschop van Bzduano,
een i
jverig beçorderaar van het bi
jgeloof en die zich aan het verkoopen <an
kerkell
jke ambten schuldig maakte (1). Xen pri
jst nietminderzi
jnekundeen geleerdheid,dan zi
jn moed en doorzigt,en roemtzi
jne schoone,ri
jzige gestalte (5).
Doorlangdurigeondervinding geheelvertrouwdmetden geestzi
jnstjds,endoorkneetl
in de kennis der wereld en van de menschen,voorspeldehi
jop zjn sterled: ))De
Utrechtenaarszullen nami
jnen dnod,alshettelaatis,bcmerken,datik een vreedzaam en goedertieren Heervoorhen geweestben. lederGeesteli
jke wildcn meester
spelen en niemand tle minste zi
jn. Hieruitzullen verschrikkeli
jkeberoeringen ontstaan (6).''
En inderdaad , deze voorspelling heeftniet gefaald. Den dag na het begrayen van

103r Fhxozalm van Blankenheim ,kwamen de vjfKapittelsderUtrechtsche Kerk bjeen.
Wi
jn-Naar gewoonte lagen de algemeene stedehouder (pïccrflz: generalin), de geestenlaand.
142: ljke regter (oy ezaal),en de geheimschri
jverdesoverleden Bisschopsin dievergade.

ring hunne bedieningen neder en stelden in handen van den Domproost de zegels, die
aldaar lerbroken werden,behalve dat 4an den oëciaal,hetwelk tlengenen werd gegeven , wien de Kerk daartoe het waardigstoordeelde. Hierover nu rees terstond geschil,
want de gomproost gaf pp eigen gezag ,dit zegel aan Ahxovo oz w AAI,, den onder-

(1)Yerg.=.ztAxzwl Aed Transisal. pj149-170. orerbàselsclte Ardzl.ln otMszx'sdnalect. T. lI. p. 343- 424. ncxBAa, Kerk- en W ereltl. D epeglf. D. II. b1. 9- 76. Hloz ,
P. 274- 276.

(2)Gtzslrs,Gesch.d.f/lê2'
,
:f.Kerk ï?tde k
Ye#er/il).1I.b1.197.
(3)Magn.C/lrp4.Belg.p.372.
(l)Bat.Sacra.D.lI.bl.404-410.
(5)Wcf.Sacra.D.l1.bl.397j398.
(6)Magnum c/lrps.Belg.p.372.:oxlox,,Nedet'l.Hist.b1.14Jg
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Domdeken,hem tot ti
jdell
jk oKciaal benoemende z0olang debisschopszetel onbezet14
14
03
63
bleef. Hiertegen verzetteden zich de vier andere Kapittels, op grond , dat de aanstel.

ling eensoKciaalsin zulke omstandigheden,vandevrjekeuzedergezamenli
jkeKanoniken en niet van den gomproost afhing. ln weerwilvan het Dom-kapittel,kozen

zi
jeenparigtotalgemeenen stedehouderzAKoBvan Zïeâf/zlldrg,Proostvan St.%Wf:ter)totzi
jn medehelper(coadjutor)zkmol uowoEltTxzalt,KanoniltvanOudXyzlelerg
en Hzxnl<IK novBEho,gekenxan Oud X '
?4zlâ'fdr,t0toë ciaal;aan olzsBsltT vAwVIANEN van

Aï#jzezlsàzrg en GlzsBEh'
rvan Fy:zlrp#:werd hetwereldli
jkbewind desStgkhtebpgedragen (1). Even verdeeld waren de gemoederenin hetbenoemen van een nieuwen
Bisschop. Van alle zi
jden deden zich mededingers naar den npengevallen zetel op ,en
ontlerscheidene Yorsten en Heeren, zoo geesteli
jkea1swereldli
jke,kwamenzelfolzonden gezanten meteen talrl'k gevolg naar Utr:c/tf, om hunne gunstelingen den Kanoniken aan te bevelen. Onder meer anderen werd wALRivBl van eeldrœdoorzi
jnen
broeder den Aartsbisschpp van Keulen ) zA> van Baren , Proost te J ken en van St.
M arza teUtrecht,doorden Luikschen Kerkvongd;Alzrxlt'
rvan derS ody , doorden Bis.

schopvanMuneter)(;EIIRITran#1::/,doordenHertog vàndenBerg;ensvoosp,Graaf
van D iepltolt, Kanpnik te Keulen en Proostte Onnahrug,door4en Hertng van Kleef
.

voorgedragen (2). Donrdezesgrootestetlen van hetbisdom,Utrenltt,W-erwfp/rz,
D eventer,Zwolle, Kampen en Groningen, wcrd op de verkiezing van dezen laatste

aangedrongen (3). Ilet bli
jktwel niet,wie door zAx van Beùkren isaanlvolen,
maarongetwi
jfeld heefthi
j,dien hetnietonverschillig zi
jnknndewiedenPtrechtschen
zetelbekleedde,van zi
jnen invloed in hetStielttgebruik gemaakten wellktdcwenschen van den Bomproost sw xoEh van ffuïl:zlsMrg nnderschraagd; zeker is het;

datAaA>K wczl Boreelen destjds meteen stoet van vi
jftig personen in zl
jn ùaam te
Utrenltt gekomen is(1). Op St.Maartenedag waren de Kapittelst0thetyerkiezen
eens Bisschops bi
jeen,toen BAREwO paozxs,een derregeringsleden van Utreeltt,de 11v.
ve
gtm.
rgaderzaalbinnenstoofen zi
jnen neef,den Deken ofProost van St.'/z:r, denSljaua
dcnd dreigde,indien hi
jnietvaorxrnolzrstemde. De Kanoniken van hetDomkapite1,verontwaardigd overdezeoproerigebedreigingen inbreuk op de onafhankeli
jkheid
hunner keuze, stonden op weigerende met het verkiezen voortte gaan. De andere

Kapittels echter gingen daartoe over,ofschnon zi
jhetgansch nietmetelkandereens
(1)MlTTsirs,Znalect.T.V.p.404sqq.srltxzw,Utr.Jaarb.D.1.b1.279-281.
(2)IIEOA,p.284.Chron.de Tz'cp'.in xzrrs-/xânalect.T.V.p.401-407.Oude#/#.IAi..
A9.
pAl.Div.XXVIII.c.23.Chron.Tf
'cl.p.498.

(3)Cltt'
on.de Trc-j.p.408.
(4)vrnxzx,lqtr.Jaarb.D.1.b1.281,282.
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1406- waren. De stemmen zweefden tusschen lvnol,v van D zepltolt,vrwraxvEx van Jf:lzr',
1433
zAx valt Wvrezl en sw znzh ran Kuilenhurg. Dach de meeste waren v'
oor Runox,
:;
zelfs sw EoEh verklaarde zich voor hem ,onder de plegtige betuiging, tlatm en geen

bekwamer en geschikter Kerkvoogd zou kunnen vinden. Ht
j werd dan onmiddelljk
van l
letkoorderBomkerk totBisschop uilgeroepen,en (laarhijzichjuistmetdenHertog <an Kleef en den Graafvan Bentlteim in denabjheit
lvan Utrec#lbevond,aanz

stonzsstatig naar de stad gevoerd en gehuldigd; waarop paar gewoonte het Te D eum

lclzdcvzlv'werd aangeheven (1).
Xen verzuimde niet,van Paus MARTI>CS V de bevestiging van den nicuw verkozen

Xi
jtervnrstteverzoelten. Xaarde Opperkerkvoogd van Rome weigerde eenen Bisschop te erkenuen,wellten hi
j zelfniethad aangesteld:zich op deaangematigde0nbepaalde magt der Pausen beroepende, om over alle kerkeli
jke ambten en betlieningen naar willekeur te beschilkken. De geesteli
jkheid van hel Stieht verdet
ligde te vergeefs hare outle regten cn gebruiken. De Paus stelde RAlAwrs van

ffelzn:fc#fkBisschopvanSpiere,opdenPtrechtschen zetel,welkenlli
jhem ,zooverhaald wordt,reedsbi
j het even van FRZBEItIK van lllczli:n/z:ïrzlhad toegezegd. Geheql het Stzeht geraakte in beweging. De Kanoniken beriepen zich vad deze uitspraak desPausen op eene algemeene lterkvergadering. De Edelen en steden van het

Boveïi-stleltt,Groningen erondçrbegrcpen:besloteninmiddelsop eeneaanzienli
jke
jeenkomst te Deventer,Rrnolz
p vait Diepholt t0t Pontyllcf (den geëischte)en
10:. bi
5Vi
Jn-voogd van het bistlom te erltennen;want hoewelhi
j wettig en bi
j meerderheid van

k
naand..- C'

,

'

-

-.

-

.

1424 stemmen t0tBisschop benoemd was,werd hi
jechterniet,geli
gkweleerzA>van#:f
g:%*e1% te Luik,E lect of verkoren genoemd,dewi
jlhi
ja1s Proostvan Oa3lahrug en
Kanonik te Keulen, die betreltkingen buiten bewilliging van den Paus niet verlaten

mpgt,van wien hi
j tlerhalve verzoeltt ofgeêznehtmoestworden (a gMopoatulando
jk werzen tle sloten nevensdeinkomsten,welke deBissckoppen uithet
:rcI). Dadelt
Boven-stïe/tfgenoten,teztjnerbeschikkinggesteld.DeHertog van Kleef deGraafvan
BentAdïz?&en''
deHeer pn Diepltoltnevenszi
jn zoon,waarborgdendebehonrli
jke teruggave'dezer sloten ,ingeval Rvx x.F door de algemeene kerkvergadering mogtafgezet
worden. Van ditallek verwittigde meu de regering der stad Utreeltt en verzochthaar

evenzoote handelen. ln hetvervolg werd n0g eendergeljk verzoekschrifttotderidderscbap van hetNedereticltten desteden Utrechten Jtnernfoertgerigt,toenmen
haar kennis gaf, dat op den landdag te D eventer besloten was,den Postulaat kracht-

(1)oudeHoll.Xïm.Kron.Div.XXV111ic.2);lspz,p.281.Chton.de Trcj.p.410-414.
vvAxz,) rfr.Jqarb.D.1.bl.282- 284.
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flatlig te handhaven bl
jalhetgeen hem vroegerwederzi
jdsbeloofd was,zoobinnen de14y1133
ztad UtreclttinhetDuitscheHuis,a1steDeventer inhetBisscàopsllof(1).
DeBisschop yan Spzere,een man van hoogejaren,van dezen staatvan zaken onderrigt, welke hem geen vrecdzaam bezit van het bisdom beloofde,liet zich gemakkeli
jk bewegen,zî
jneregten op den Utrechtschen stoel aan sw xnzlt van fMfl:lllzrg

jke
osrertedragen,welkehem daarentegen tleDomproostdi
jnevenszi
jneanderegeesteli
betlieningen afstond. Op het berigt, dat reeds afgevaardigden waren gezonden , om
'sPausen goetlkeuring voor deze overeenkomstte verwerven ,vermaanden de drieOver-

ljsselsche steden,Deventer,Kampen en Zwol,nogmaalsderegering van Utreehtten
ernstigste ,om den Poslulaat in het bezit van de sloten en sterkten s'an het Neder-e/lf testellen,geli
kvv
jtle des 1J*nel& geschied was ))alzoo (le Bisjk aan deze zi
schop van Spiern had afgelaten en deDomproostvoorHeernietdeugde''(2).Toennu
lkort daarop Sw EDER van ffl
zïl:zll?
grg voorgoud 'sPausen berestiging verkregenhad en

tlit in Utreehtwasafgekondigd,steeg hetmisnoegcn ten top. Gezamenli
jk verzetten de steden van hetStl-ch.t zich tegen zi
jnebenoeming en vervpegdenzichinhooger
lleroep t0t den stoel van Rome zelven. Xen voerde als hoofdgrieven .tegen llem aan ,

tlat Zi
jn g0S1aChtSindsderligjaren in OpenbareYi
J'anlschap metdeKerk Van Utreeht
A'erkeerde, ofschoon dool- leengoederen aan haar Terbonden , zonder dat SWEDER,

zoo lang hi
j Domproost geweest was,dit verhinderd had;dat hi
j deze waardigheid
langsslinkschewegen en doorambtkooping faimonie),z00streng bi
j kerkeli
jkewetten verboden,had verworven;tlat hi
j eenen priester,doorden Pausmeteen K.anollikschap aan den Bom , ter begeving aan den H.Vader staande,begiftigd , metge-

weld geweerd,'sPausen brief smadeli
jk verscheurd en zich alzoo tegen hetH0fvan
Romevreesseli
jk vergrepen had;eindeli
jk,dathi
jzelfsinverbond stond metdeHeeren van Egmond,de onverzoenli
jkste vi
janden van het Stieht en derstad Utreeht,
van wie beide dageli
jksveelteljden hadden. Ditvertopg baatle niets;deafgevaardigde,well
te het aanbootl, werd metverachting bebandeld en zelfs te Rom e in den

kerkergeworpen (3).
(1)Oude Iloll.#?ïr.Kron.Div.XKVlIl.c.23.Magn. c/lrol.B elg.p.402.IlEoA,p.284.
Cltron. de Trqj.p.415-418. Hetll'ani
festderdrie gStaten ?.
:Landsran Utrecht,bi
jxzTTllivs,Analect.T.111.p.632.v.Rnlzx,Jant.op.Bat.fccrc.D.ll.bl.456.azvzts,Darentr.
111.Lib.1.p.97.:rRMAX, Utr.Jccr:.D.1.b1.288,289. DUMBIR,Aeri- en 'W ereltl.Dercster,D.II.b1.76- 80.

(2)praka,Kerk-en W ereltl.Dqrenter.D.lI.b1.81.
(3)Manyestderdrieé'
fcfcs ;:Landsmcs Efreclf,b1
j xurnlts,Jnalect.T.111.p.63- 36.
pcx:la,Xerk-e9l Rkreltl.Depesfer.D.II.b1.81.
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Even als in hd Boven- stoht,had de Raad der stad Utreehtxvnpl,p van Dïepipll
voarP oatulaaterkend, hem metdeinkomsten van hetN eh r-stzeltt,ook tevenshunnen

bi
jstod verzekerd,en geld metzjnebeeldtenis,Pontulatengenoemd,laten munten,
dnch hem nietinhetbezitdersloten ensterkten gesteld (1).Eenparig werd besloten,
22v.debevestigingvanden Domproostmetkrachtz0o lang mogeli
jk teweren,en wie daarLenteDlaan(1tegen handelge,z0u metverliesvan burgerregt,ofeenigejaren ballingschap gestraft
1425 worden (2). Dit besluit elter was van weinig gevolg. zootlra swzozh van fl
4ïlenburg de pauselijke bullen van zi
jne benoeming ontvangen had, ontlerpierpen
X21s,.de vi
jfKapittelsderUtrechtsche Kerk,behoudens hunne regten, zich aan den wil
ooim.
1
van den Paus,en ,uldigde%n hem in den persoon zt
jns zaakgelastigden wlxzxazx oaAwzh'
r, Kanonik van St.Jan, met de gebruikeli
jke plegtigheden in de Domkerlt
totBisschop (3). Zj bewilligden tevens in het bi
jeenroepen van een algemeen Kapittel binnen Utreeht,en noodigden doorhetgeùeele Stleltt allen, welke zaartoe

behoorden, ter'bl
jwoninguit.9a geestell
jkheid, (le ridderschap en steden van het
Boven-stzchtj met uitzondering van w orTElt van Koeverden , verklaarden daaren-

tegen,dat zj KUDOLF van Diepholt zouden handhaven en methem ,bi
jberoep op
den stoelvan Rome ofeenealgemeenekerkvergadering,zich bli
jven verzetten tegen
de verhelng van swzoER Tan fvïl:zll'
llrg,doordenPauswederregteljkgeschied(1).
Onk in het N eder-stoltt ontmoette de nieuwe Bisschop veel tegenstand. Niet vôér

jnerA'rienden aan
tlathi
j Jmereh ort,Rhenen en het gntTer S/rezdoorhulp zi
zich had onderworpen ,trad deregeringvan Utreeltt,naarwiergenegenheidhi
jtrachtte,
met hem in onderhandeling (5). Ht
j beloofdeplegtigdemaatregelen,dnorFaEBZKIK
%

van Blankenhezm ter hantlhaving van de inwendige rustgenomen, te onderbouden ;
de bannelingen en uitgezetten ,slechts eenige uitgezonderd,nietin de stad te getloo-

gen;degeschillen lnetGelre,bjratledergeesteli
jkheid,ridderschapen stad teverefenen;gecne sloten teverpanden ofteverv'reemden;en eindeli
jk alletegenkantingen
ennadeelen,welke hi
jvan dezi
jde derstedeli
jkeregering had ondervonden,kwjtte
O16v.schelden en te vergeten (6). Yoortsverzekerdehi
jdeUtrechtsche burgert
jvan zjne
O
f
s
t
h
u
l
p
e
n
be
s
c
h
e
r
mi
ng
,
i
nd
i
e
n
z
i
j
d
o
o
r
d
e
He
e
r
e
n
v
a
n
Egmo
n
d
b
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r
d
en,en beynaand.
vestigde den velgenden dag hare voorregten en vri
jheden (1). Nadathij zich ver(1)BrRMIN,Utr.Jaarb.D.1.bl.291,292.
(2)BrltMAx,Utr.Jccr'.D.1.b1.303,304.
(3)Chron.tle.
Trqj.p.421 sqq.stlxzx,Utr.Jclrè.D.1.b1.304.
(4)olxxBàlt, Kerk.en 'forclfl. Deventer. D.1l.b1.82,83. Oude #p/l. Dir.A#op.Div.
#

XïVIlI.c.24.sRrxzllAe: Transhal.p.173.

(5)Oude11011.Dir.Arpzl.Div.XYIlI.c.24. Chron.Tiel.p.499.
(6) Chron.de Trqj.p.426 429;ook bj vrExwx,Ffr.Iaarb.D.1.bl.306 311.
(7)v.MIEaIs,Charterb.m.Iloll.D.IV.b1.790,791.
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bpnien had,zpndertoestemming dergeestelt
jkheid geenebelangrjke zaken van vrede1106-

of oorlog te ondernemen , en met eenen eed de belofte had bekrachtigd , geèn wraak 1433
te nemen op eenig lid van den Raad wegens het beroep op den stoel <an Rom e, 21v.

oorst-

deed hj meteen schitterenden stoet van Ridders en Edelen zi
jne intrede in maand
Utrecht (1). Aan de Burgerhrug werdhi
jdoardeHoogeGeesteli
jken en de Ka- 1425
noniken der vi
jf kapittels,hunne knnrjangens,zangers en leerlingen met kruisen,
brandende waskaarsen en wierookvaten opgewacht, en onder feestgezang naar het

gronte kapittelhuisgevoerd,waarh1
jzich op den stoelplaatste,op welken gewoonli
jk
deBisschoppen hetalgemeene kapittelhjwoonden. Hierlegde hi
jden eedafvandezen inhnud:))Ik zweer,ik zal de regten mi
jner Kerk ongeschonden bewaren,de
vri
jheid van verkiezing en uitzondering (ezemptze),welke hetStzelttt0tn0gt0egea
had en genoten heeft,nimmer verbreken ofgedaogen,datzi
jverbroken worde. lk
zal de lkerk naet geene lastige beden bezwaren of laten bezwaren ,noch hare sloten en

sterkten op eenigewjze vervreemden,verpanden ofmelschulden beladen,maardie
ten behoeve derKerk?vri
j,z0a alszjthanszi
jn,getrouw bewaren,even alsalde
overige kerkell
jke goetleren en bezittingen,welkevan mi
jne roorgangersop mi
jgekomen zi
jn. Ik zal geenen oorlog aanvangenzondergemeen overleg enuitdrukkeli
jke toestemming dergcestelijkheid,en niemand ondersteuningbeloven tegen deleenof dienslmannen der Kerk,z0o lang dezebereidyaardig zjn,zich naarden raatlder
#eesteljkheid te gedragen. Dilalles zalik getrouw en onverbrekeljltonderhouden.
zoo waarljk helpe mi
j G0d metalleHeiligen en de Heilige Evangeliën.'' Nu werd
hl
j naar het koor derDomkerk en op den bisschppszetelgeleid,terwl
jldeGeestell
jken te zamen een Te D zltzz& laudam u. aanhieven. Na het eindigen van dien lofzang,
voerde men hena vcor hetgroole altaar in het koor, en van daar, na het zingen van'

eentegenzang fantzpltonze),plegtstatig naarhetbisschoppeljk paleis(2).
Het waseene outle gewoonte te Utrecht,om bj de intrede van eenen nieuwen
Yprst-Bisschop,op zi
jne voorspraak en te zi
jnereereeenigen ballingen tevergunnen
met hem in destadterug te keeren,mitszi
jzekergespannenknord ofli
jnnietoverschreden (3). Thans had Bisschop swsnEh,ondankszi
jn woorden eeden tegen den
wil des Raads,een balling ingebragt,wellte spoedig door de stadsdienaars opgeligt en
in den kerker geworpen werd. Bitverwekteoogenblikkeli
jk opschudding en de ge-

vangenewerd metgeweld bevri
jd. Hierpp begafzich de opgeruidemenigtc naarden
burgemeesterB.
xRZwO phoExs,den i
jverigen aanhanger van arnospvan Di:,#pll,en
(1)oudeHolt.pïr.Kron.Div.xxVlI1-c.24. chron.de ê/cj.p.429-431.Btpltlllx,
Jaarb.D.1.bl.311,312.

(2)Bll
A3lzw,Ffr.Jaarb.D.1.bl.312,313.
(3)BvcuEtlrs,ad Hedant,p.288 (c).
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1406- vermcordde hem ,naarmen wilop uitdrukkeljkenla8tvan swEoEhvan ffvïîz/lluri',
1433 t
erwi
jl hi
j np zl
jn sterfbed delaatstevertroostingen derKerk ontving. Xen verzekert
zelfs, tlat de Bisschop getrachthad hem m et eigen hand te dooden en daarvan slechts
met moeite teruggehouden was. Nog andere lieden werden omgebragt ofgewond , en
verscheidene huizen geplunderd. In stedc van de booswichten en oproermalters naar

de kerkeli
jke regten te straffen,verklaartle swEozh van Kuilenhurg,dathl
j alles,.
wat er dien dag gebeurd was, voorzi
jne rekening nam , alsmetzl
jn wilen v00rkennis geschied. Om echter de hierdoor verbeurde gunstvan een groot getleelte des

Raadsen desvolksteherwinnen,betuigde hi
jlater,dathi
jmetde Ptrechtscheregering overeenstemde in hct banvonnis door haar over de handdadigen in tlit oproer,

waartoehi
jzelfaanleiding hRdgegeven,uitgesproken en gezind tezljn,haarvoortaan
in hJt breitlelen van dergeli
jke ongeregeltlheden te ondersteunen. Geheel ernst zal
zsv.ditwelnietgeweestzi
jn,dewi
jlhi
jaan den Heer van Egmond vermaagscàaptwas,
0
0
J
s
t
b
i
J
.
wi
e
n
d
e
b
a
l
l
i
n
g
e
n
e
e
n
e
s
c
à
u
i
l
p
l
a
a
tsvontlen (1).Devriendenenbegunstigersvan Rrmaand
1425 norp van W9,Jpll,geli
jk deRidderzAx van A'zlzeé.c,vA> LICIITE>BERO en andere
lieden van aanzien , werden , beide door den Bisschop en den Raatl,voor onbepaalden

tjd uit destad gewezen,en het volk op ll
jfstraffe vermaand erin teberusten (2).
Ruoolz:zelf,geheelOverù*
wqelen alzjne aanhangerswertlen doorswzoExran 1Qz-lennurg in den ban gedaan (3). Xen wil,tlathj elkenZondag den eeuwigen vloek
over den man uitsprak,dien hl
j nog korlte voren den bisschogpell
jlten zetelalleen
waartlig gekeurtlhatl(1). Onderbetlreiging van dcn kerltban, door pauseli
jlt gezag
ondersteund,werd den Geestell
jken in hetBoven-stichtverbotlen,tle openbaredienst
waar te nemen. goclz tle ridderschap en steden van 0 veri
pnelgelastten dengenen,
.

welke uit ontzag voor den Paus, hunne kerken gesloten hieltlen,tlie weder te openen

en daarin degodstlienst, z0aa1sgewoonli
jk, te vevigten,ofhet land te verlaten,
tlewi
jl men inwoners konde npch wilde dulden, die zich tcgen t1e regering aankantten. Dit bevel werd met nadruk gehandhaaftl en menig hiertegen wederspannig

Geesteli
jke gebannen. Tevenswerd op eenebl
jeenkomstvanderidderschap ensteden
te Deventer besloten, den Kannnik zouz
tx BoxouoRzvz in haren naam mel het beroep

op eene algemeene kerkvergadering naarRomete zenden, en de stedeli
jlte rege(1)ZiedeAeta I#lf-c.
j.ap.MATTSIIânalect.T.111.p.638,639.'E.V.p.431- 435.Cltron.
de Traj.p.#28-431.HEDA,p.284.Chron.Tïel.p.199.Oude Spll.D.ir.Arpl.Div.XXYIIJ.
c.21. BrBxlN, Utr.Jaarb.D.1.bl.31IM 19.

(2)vnxxzx,Utr.Jccrâ.D.1.bl.318.
(3)Cltron.d6 Trqj.p.432.lzpz,p.284.OudeHoll.Dir.Ardl.Div.XXYIII.c.2I.
(4)zrEozRloz crtzzstRcll originen cffleli. p. 630. Yerp Gtzslrs,6e4ci.d.Chrht.Kerk
in Sederl.D.lI.bl.204.
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t1106ringsleden met de regters en schouten ten plattenlande te verpligten, om op he'
1133
voetspoor der ritlderschap , aan Rvool,F van D ïep#pll als Postulaat den eed van trouw

en bl
jstand afteleggen (1).
Swzoza van Kttilenburg maakte pndertusschendonrgeweltlenari
jen,knevelari
jen
en mistlri
jven van allerleiaard (le gemoederen in hetNeder-stielttvan zich afkeerig (2). De stad Utreeht, wier voorregtin '
hi
j bezworen tloch gesckontlen hatl,
wasnietalleenheltooneelzi
jnerwraal
tgierigeheerschzucllt;ookinhetonrustigeJmer&foort werd ontlerzî
jneoogen gemoort
l,gebannen en geroofd tot zich daarallesnaar
zjnenwilgerigthatl(3). In Utreclttteruggekeerd,bragthi
j welhetvleeschhouwers
gilde t0tonderschraging van zàjn gehaat gezag aan zl
qne zjde, maardaarentegen
ontwaakte in de overige steeds meer en meer de sluimerende liefde vnor Rrool,v van

Diepltolt, en hetplan tot zl
jnen valberaamd, gelultte spoedig. Xen raadtlehem
aan,nietalti
jd te Utreeltttevertoeven,maarbi
j afwisselingnu eensteJmernfoort,
dan te Rhenen ofop het slotfer ffprœlzi
jn verbli
jfte houden,waardoorlli
jniet
alleen de kosten zjner hofhouding aanmerkeli
jk besparen,maaro0keldersdeharten 1126
vonr zich winllen zoude. SwEoElt liet zich verschalken en vertrok in tle lente naar

Jmerefoort, te onvoorzigtiger dewijl zi
jn metledinger naar den bisschogpeljken
zetelzich op hetslot W '
ulven , omtrent een uur van Utreeht,bevondenslechtsbp eene

geschikte gelegenheid wachtte,oln de stad te bemagtigen. Hi
jwasdan ook naauweli
jksvertrokken, tnen op Pinkstertlag de Ridder zAx van Aex:zz: van S:fwpytrezl,
een dapper verdediger der belangen van Rcnoty, aan het hoofd van veertien a1smonniken verkleede ruiters Utreeht binnenreed en zich met den Heer van Buren neveng
andere zamengezworenen, voor het raadhuisvestigde. Aanstonds schaartle zich het gild

der vleeschhouwersonderdestedeli
jke baniervaordeRodenburgerJhl
zg en riep.de
burgeri
jop,om denRidderhetverdervoortrukken te beletten. Dnchzi
jwerdenbjden
eersten aanval door azszssE overhoop gewnrpen ;velen redden zich door de vlugt'; de
'

gevanjcnen werden ontleroorveedeontslagen en metal'
de aanhangersvan swzbxà de
sutl nntzegd. Den volgenden dag werd hvnos: van D ïe /lplf ingehaald en sw znzh

van Kazlenburg,welke,tlochtelaat9 z'
tjne vrienden te hulpwildesnellen,buiten#ehouden, om er nimmer wederin te komen (A). Aan zAx van A:n->:werden
(1)Scriptum n.DIER nzMrDEN,in orxBn'sânalect.T.1.p.71- 75.sltrxzwlAed Tt'anninat.
p.174. DtxBlR,Kerk- en R'kreltl.Deventer.D.?II.bl.83- 87.

(2)ZiehetManircstoiberigtschriftin Murnxve,Jnalect.T.111.p.631,637-644.
(3)Hznl,p.284.

(4)ngoz,p. 281.ztvoulDzcrtEABtlcu orig.ecx/ewà.p.630.Chron.deTraj.p.433-439.
Oude #:11.Dir.Kron.Div.XXVIII.c.25.
11 DEEL.2 STrK.
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1X433 door Rrool,p en de :tad Utretkï.ip110*, zj
lnerdiensten,groete voorregten tnpgfstaan (1). De medepligtigen aan..dp Ogeregeldhedea bj de inkomstvan Bisschop
sw Enzh gepleegd, werden melballingschap,ofverlies:an burgerregtgestrafl;allen

tlaArentegen,welke het vorige jaarGt& stad gezetofvan hunne amblen en.voorregten verlaten waren,teruggeroepen O in hunne betrekkingen hersteld (2).
SwzpEh van #?
zf&s5'
l4rg was naar àmnrefoortteruggekeerd en erniettlaa mel
mneite binnengelaten. De Heerv= .Egmc d zond vi
jfhandertlgewxpende monente
zi
jnerondersteuning derwaarls,daeb.men #'eigerde hen in tenemen. Zi
jtrokken in
schjn af, maar verscholen zich in:de'po treken en drnngen den volgenden mnrgen
binnen, toen swzpzh,ondervoorweadot.van een togtje te paard naarbuiten teon24v.dernemen,zich eenigen ti
jll in depdert.ophield. Zi
j maakten zich meestervan de
$

Zomer-stad , vele burgers werden gebannq: en twee blnkhuizen ter verdediging.opgewormaand.

1426 pen (3). 0m den Terloren zetel lezGrwinnen,slootswEozh een verbnntlmetonderscheideneaanzienli
jkeEdelen,bi
jze.mruitzi
jngeslacht,welkeopdrieverschillende
ti
jdperken in hetmitlden desJ
'aao:aRl.xrnoLv,wien zi
jslechts))Proeœtl:lOwen.
ârygge'' noemen, aan de ridderschap.
; steden , burgers en nnderzaten van salland ,

Twente enFollenâoven den onrlog verklaavpen,))om des geweltsennnrechteswille'',

welke deze gell
jk zj zich uitdrukken >tegen G0d,tegen reghten tegen onsen heiligen Yader t
len Paues,den eerwaerdken Fader in Gntle swsoza bj dergenaden
GodtsBysscop te ëtreeht hunnen enadigen Heerlangen tjtgedaen hadden-'' Xet
gelt
jke verklaring <an Yeete werd ditd*rdeuitgedaagden beantwonrd,welke daarvan
aan de kapittels,ridders, knechten, KQ en steden van Utrchtkennisgaven (é).
Swxbzh eischte nu, uitkrachtvR,d- .
groolen kerkban Lznterdzet),dnnrden abt
.an Mavzkh- ard, zi
jnen.oKciell,,>*.Utreehtuitgesproken,datdekapittelsdie
stad, als liggqndennderdèn ban,veilàlen en in W iik Jfj Duur.tedeberaadslagen
zouden, waar'in het vervolg het.ke ittvl.zou gehouden worden. Dnch de kapiuel:

beriepen zich gezapenll
jk tegen hem.ep'den Roomschen stoel, betogende, dathj

een regt,had dit te eilchen en zj-;&araan konden noch behoefden te gehoorzamen (5). Twee dagen laterwerd hixo,naniD&,â@l;doordestad Utrecltt,even
(1)Piteene Ferzameling mcp eclttezezeâeïdeo,donrGtkslrs geraadpleegd ln de Gesch.der
cArïdf.Kerk ,'A& de Nederl.1).1I.bl.2* ,.:07
..

(2)stRxzp,Utr.Jccrâ.D.1.b1.32
.
(3)sznà,p.285. Chron.de Trcj:p GG C&ro%.Tkel.p.506.
(4)yerzameliktg r4l echte âedcâeïdel enz.bj Gtzslvsjce&ch.d.c/lnbf.Kerk indeFede?,/.
D,lI.bl.208.

(5)Bat.Sacra.D.ll.b1.415-125.
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als in het geheele B oven-stoht, t0t Ruwaard en Beschermer aangenemen , en 14y -

aan swsnzh alleg6hoorzaamheid ontzegd,dewjlhi
j stad en land metmnord.
,blned- 1133
storting,geweld en graotonregt vervuld, zjnen eed verbroken, Jmer*foort in 8 v.
handen van de vi
janden derKerk gebragten t0tnu tne deinwonersvan hetStznhtWd
n4
Inaan .
uitgeschudenvan hethunne beraofd had (1). Swzozh werd thansdnnrhetalgemeen 14%
kapittel driemaal te vergeefs gedaagd , om zicN te verantwoorden, ofschoon hem het
/

begeerde geleide van honderd man toegegtaan en hi
jverpligtwasaan zulk eene op- 12v.
roeping te gehoarzamen. Daar hl
Wdanj zich van deze indaging op den Pausbernepenma
ng.
had , kwamen de kapittels overeen , elkander te beschermen wanneer hun deswege

overlast wèrdaangedaan,enhunneregten metnadruk tegen Yn verdrevenBiseAop
te handhaven, wien zi
jtevensvan alzjnegeesteljke en wereldll
jkeregten vervallen
verklaarden (2).De regering van Utreclttriep deGeestelijken terug,welke wegens
den ban de stad verlaten hazden,en nam hen in bescbe= ing,wanneerzj metket
verrigten der kerkdiensten voortgingen ; maar daarentegen werd het inbrengen van

brieven of stukken ten beboeve van den afgezetten Bisschop,op ljfstrafe verboden (3).
Onder bevel 4an AAMND T4R W D 6PPNVWN en DIRK GRAYVEKT 5Y0rd eene geWapende

magtgesteld,= degeleldenarl
jen tebreidelen,welke swznzx en deGeldergchen,
d1e hem ondersteunden, dageljk, in het Stohtpleegden. Rrnot; nan #.
fe#pll
zelf, wien de Hoekschen onderschraagden, gell
jk deKabeljaauwschen zjnen tegenstander, rukte door eenige benden van zAKo:A van W:g
--eren gesterkt, voor Jm erw-

foort. De burgers waren in hetgeheim van den aanslag anderrigt en vlagen des
nachts met sclltinbaTen i
jver naar die zi
jde der wallen,welke doorde Eemnessers 1 v.
bedreigd werd
slagt, t
erwi
jl de Utrechtenaarsaan eenen anderen kantde muren beklom-ma
anq
,
men en de stad bemagtigden (1). De blokhuizen,dnorde Gelderschen bezet,perden stormenderhand ingenomen (5). PIETER van flfl-ivrg,de broedervan swz.

(1)ZiehetManifestbi
j MATTIIZEV:, Analect.T.V.p.436-410,450- 455.vEvlr:.
,Dqvenfr.
Jl?
x4fr.Lib.1.p.101.orxgza,A eri- en W ereltl.Derenter.1).lI.b1.87.

(2)ziehetManifestbijwzTzszEti
s,Analect.T.Y.p.454-456.zroulpxcrtgurhcs Origineq
cvlewz. p.630. chron.de Traj.p.440-446. Oude#/#.Dg'
r.Ardl.Div.XXVIII.c.25.
mvxBzh,Kerk- en W ereltl.Deventer.D.Il.b1.87. BrRxzw,Utr.Jaarb.D.1.b1.330..

(3)M&TTuzvvs,u4nalect.T.V.p.449.
(4)sEoz,p.285.
(5)Oude S:/l.Dir. Kron.Div.XXVIIL c.25.Yerg.cltroR.Tiel.p.5@#,Faarvcrh,>1.
4
wordt,datdebezetting dcrbloàhuizen gich nadriedagen epli
jrsgeuadvovergaf
68 *
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6143
3 o.a , en meer dan tweehonderd mannen van wapenen vielen den nverwinnaarsinhan14v. den

(19. Jmersfoort werd weder met het StCcâl vereenigd en voegde zich bj
Slagt-hetberoep derUtrechtcnaarsnp den Roomschen stoeltegen den ban van swEoza (2).
maand.Bi
sschop Rroorv eischte van dcn Hertog van Gelre vergoeding voor tIe schade, wellte

1426

tlie stad door zi
jn volk wastoegebragt, metbedreiging,bi
j wcigering tlaarvan zi
jn
goedregtte behoorli
jker plaatsete achtervolgen (3). Hi
j ontsloeg t1e Amersfoortlers
van alle hem verschultligde boeten en breuken (1). 9e kapittelsen geesteli
jkheid
a.v. tler Utrechtsche Kerk verkozcn hem nu oolt totRuwaard en Beschermer,in welke

LOuW-hoedanigheid hi
jdehandhaving derIegten van landen kerk plegtigbezwoer (5).
1427 Na hetvçrliesvan Jmerejhort,had swzozh zich ophetslotfer Sprzl bege#cn,
enkweltle van daaruitmetzi
jnebondgenooten,deGelderschen,vpornamell
jk hetBor:zl-llfcâl tloor strooptogten cn rooverl
qen (6). RupolzF van Didz#p/l,welkemet
JAxosA van Beiieren een wederzl
jdsch hulpverbond had gesloten,verklaardetlenlIer4nv
L1e
te. tog van Gelre,en tevens den tegenstanders derGravin in Holland tlen oorlog (1).
maand l1i
Jwerdongetwi
gfeld temeerhicrtoe aangespoord,dewi
jlylx,xpsvan Bourgondiëreeds
vrocger zich vt
jandeli
jk beloond,allen handclmethetStlehten de statlUtreeh'
tgcstremd,en de Eem door de Amsterdammersgesloten had (8). Tlzanskondigde deze
Yorst hem ,de steden Utreebt,Jmernfoort, Deventer, Kampen,.ZYPJ en altle
:0v.ingezetenen van hetStlkhtaan beidezi
jden dcsIJe&eln',den ltri
jgaan,tlewi
jlzjden
maand.

-

.

.

Bl
ond
ei-H.yader (!en paus en den wettigen Bisschop sw soEa van zfsfî:si?
zrg , 'sHertags
lna
a
.

lieven Neef,ongehoorzaam Avaren (9). Eenigedagen tevoren hadhi
jtweeklopsters
18v. bi
j Utreeht en Jmerafoort,welke zich voorswEoEhverklaarden,in zi
jne.bescherznmer-ming genomen (10);en verzelterdevervolgensdeGeesteli
g
.ken,welkeuit Utreehtgem aand.
(1) Chron de Traj.p.452.
(2)srRxlx,Utr.Jaarb.D.1.bl.333.
(3)l'psTwwrs,Hist.Gelr.Lib.lX.p.427.
(4)sraxzx,Utr.Jaarb.D.1.L1.333.
(5)ZiehetXanifestbi
jMlTrlzzrs,Jnalect.T.V.p.440.sqq.
(6)Zic de kkrzameling mcp eckte besclteiden, bi
j Gllslcs, Gesch. d.Cltrist.Aerâ in de
Nederl. D.lI.b1.209,210.

(7)rerzameling rc> ecltte besclteiden,bl
j Gszslr,,Gesch.d.c'
ârz-,f.Kerk fs deNederl.
D@ II.b1. v.MlERls,Charterb.m.#pll.D.IV.bl.882.
* 209

(8)v.XIERI:,Charterb.m.11011.D.lV.bl.867,869,881.
(9) Terzamehng rcl ecife hesclteiden,bj Gtàslrs, Gcdcl.d. C/lrfdt Kerk in de Nederl.
D.II.b1.210. oude #0//.Div.Arpn.Div.XXVIII.c.41.

(10)v.xlEvls,Charterb.m.Iloll.D.IV.b1.889,890.
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bannenwaren,veiligheitlen hulpinEolland(t).Hetbisdom verkeerdethansin eenenne-11
40
13
63
teligentoestantl. De beide bondgenooten van sw voER , de Herlogen 4an Bourgondlë en

van Gelre,verpligtten zich,hetStzehtvantweezjtlen te geli
jk aan tetastenenzonvr
ede
t
e
s
l
ui
t
e
n
derwederzi
jdschevnorkennisgeen
(2).In hetBovei-stlclttbewerkte
m en ondertusschen eene overeenkomst met den Graaf van Benth.em tegen ze Gel-

tlerschen,en beproefde dit, doch tevergeefs,mettlen Hertogvan Kleef,nfschoon
o0k dezevroeger zl
jnen bi
jstand,in gevalvan nood,belooftl had (3). W eltlrawerd
doorrllzlpsvan Bourgondiè'het beleg vcor Jmersfoort geslagen,en Rltenenrdnoç
den Hertog van Gelre belegerd. 0m tlen toevoerte waternaarJmerefoortafte
snl
qden,hieltlen de Amsterdammers den mond derEem door ecn grootschip'gesloten (1).Methen maaktentleHaarlemmersenIloornschen zich van Bunnehotenmeester,
en voorzagen van over de Zug-derzee de belègeraarsmetmond- en kri
jgsbehoeften.
Het gelukte evenwel den Utrechtenaren bi
j nacht nog drie honderd schutters in
Jmerefoort te werpen. Den volgenden dag werd t1e stad onzer aanvoering van
wrlpszelven ,hevig bestormd. Driemalen reeds was de bezetting voor hetgeèeltl der
aanvallers van de muren gewelten en haar de mned ontzonken ; dpch de Utrechtsche
gchutters met de vrouwen en J@ongens, welke zietlend water met mout gemengtl uit

de talri
jke brouweri
jen aanvoerden en op tlebestormersuitstortten,weertlen zich zoo
dapper, dat devl
jand genoodzaaktwerdaftehouden en eerlang hetbeleg bp tèbreken. l
%en verhaalt, dat achtdagen vereischt werden , om de gesneuvelden van 'sHer-

togslegertebegraven;00k aan de zi
jtle derbelegerzen waren veledooden en gewonden (5). DePtrechtenaarsslechtten Buneekoten totden grond,dcwi
jlhettlen vi
jantl
ingelaten en ondersteund hatl. zl
l
jveri
jtlelden een aanslag derHollanderstegen Ereeland,en wierpen aan den mond derEem een blokhuisop,waartloor zi
jhetgroote
schip der lmsterdammers onbruikbaarmaakten,hetwelk sedertbj eenen i
jsgang geheelvernield werd (6). ln tlestad Utrecàthieldmen ziclltegen den magtigen nabuurstrl
jdvaardig. Elk dieten behocve van arnosv hetzwaardwildeaangnrden,werd
door den Raad vrjgeleide en een behoorll
jk gedeeltevanden te behalen buittoege(1)v.MIElIs,Charterb.1,.Roll.D.IV.L1.891.
(2)HEpz,p.285.
(3)DITMSAR,Xerk- en Rkreltl.Derenter..D.II.b1.90-93.
(4)vEtoEwzEa,Chron.m.Iloll.bl.130.

(5)MoxsTauu,Vo1.lI.p.34. OudeSol/.Dir.'
Kron.Div.XXVIII. c.25. Hznz, p.285.
HetManifestbi
jMzTrHurs,Jnalect.T.111.p.641.zEGIoIIDzlpnvAânnal#e?
g.p.76.
(6)Oudk zfpl/.Din.Arps.Div.XXYIII.c.25. nEnz, p.286. BtRxz:, Utr.gccrz-D.Ip
b1.238,339.
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06
- zegd.
14
33

Het bevel overdekrl
jgsbenden werdaan vierveldheeren,tweedoordenBisschopen twee deorden Raad gekozen,opgedragen (1).
Rvool,, van D ïe /lplz had ondertulschen metden Graaf4an Roey en ondersteund

doordeOverjsselschesteden,de Felumetevuurentezwaardverwnest,zondcrkloosters of kerken te sparen. Yan Jpeldoorn en W zlpe t0t aan Ilattem waren achttien
dorpen in de asch geltgd ,en men had een gropten buit aan vee en goederen wegge-

24v.vnerd. Nabi
jBarneneld vieleen hevig gevechtvoor,waarin deGelderschen geslagen
maand
,xclegpsneuvelden en gevagenen achterlatende.Daarentegenverbranddenzl
jin
Zomer-werden
.

1427 het N eder-stoht de derpen J merongen , W pvdenâdrg en Spalkenberg , en rigtten
in het Bovqn-stzeht grnote verwoestingen aan; doch de burgers van Deventer met
hunne bnnpgenpoten staken de Veluwsche dorpen F oor.t, Brum m en ,bzeren en

auderen t0tbj Jrnhem inbrand,en keerdenmethonderdveertiggevangenZutphenschepnortersjerug. 0m denzelfden tjd trok Rvnox,
T van Dïepld/z, dnorde Hoekschen enl rsleund , met een lee r.van zeven duizeM vadkneehten en twee llondertl

ruiters bi
j Rlten6n den Rk
j-n over in de Betume. #:uœd:n, Keeteren, Z#'wd:s,
.

Omm c en , Ing- ,E ck , A cvrf: en de pmliggende buurtschappen tot a&nhetsterke
slat Ravenemad. toe, werden uitgernofd en daor de vlammen verslpnden. Vruc%teloos trachtten de inwaners van Tiel, F ï
gv g :P en Bom mel dezen geesel der ver-

woesting in zi
jne wned,
e 1 smiten. In een gevecht met deUtrechtschen tusschen
4 v. Rùnmùk en Mqwrik we.
rden zi
j geslagen, en meer dan vi
jf hondcrd van hen
Herfst-mvangen gemaakt (:). Rvnou hierdaar aangemoedigd en zieh metde Heeren
maand.
a

.

'

van M c men en van B urnn xerbonden hebl nde,waagde eenen aanslag op Tiel,die

echtermislukte. Hjsteldezich eenigzinsschadeleosdoorketplunderen en verdelgen
derdprpen Zandmç
jk,Dromt,Zoelnn,Malnen,W adev ç
jen en hetKloosterM<rflgccrd, welks abtvroegerden ban overhem en zi
jne aanbangershad uitgesproken (3). De Hertpg van Gelre viel nnmiddelli
jk uit weerwraak in het graufschap
Buren) alleswerdhieraan deverv estingmi
jsgegeven;geen dorp,geen boemgaard
zelfsbleffgespaard (1).
(1)BrRxzw,Utr.Jaarb.D.1.bl.339.
(2)Chron. Tiel.p.509-514. HEnz,p.285,doch die onjuistden invalin deBetumeeen
jaarlaterstelt. Vide vAw tEzrwzw,ad Chron.Tiel.p.512 (z). zvzpzRloz cruxsrAcu Origine&
Jlle-:.p.647.

(3)ckron.Tie.
l.p.51* 518.DeFïlc etAeJ.Gest.Dom.A drckel.in MuTllzzlAnqlect.
T.V.p.239,240.

(4)Qhron. Tf4l.p. 519. De Fïfc efAeJ.Ge4f.Dom.de Wrcâe/.p.210. zrgoulox,crtExnrltcu origine& fxle-'.p.647
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N%t alleen trachtte men door geweld vaR wapenen , maae
r o0k donr'mzdel van 4er-1106gif zich van sw zozh te ontdnen. Twee booswichten , op last van eenige Utrechtsche 1433
regehngsleden met voorkennis van lvnorv van D ïe Adîl daartoe nmgekoèht, wertlen
te Kuilenhura'gexat, onthoofd eu gevierendeeld (1). Even weinig kiezch.warea

swxon en zi
jne aanhangersin dekeusdermiddelen,am hun dbelte.bereiken. Immers nietminder dal achttien zamenzweringen tegen xvootv werden in deze onlusten.

gesmeed en gestraft (2). Door verraad 'van binnen,poogdemen.zich van Utrecht
meestertemaken, dcch de aanslag werd tl
jdig ontdekten deschuldigen un hetleven,ofmetballingschap gestrlt(3). Uitontzag voorden Paushechtten.zichnegvele
Utrechache G estelt
jken aan.den verdreven Kerkvnngd,die,afwisselenll nu eenste
Jrnhem ,dan teKuzlenhurg zi
jn verblt
jfhield, tn in Rolland, Ad/ad,,Frze&land en Gelre, over het algemeen , steeds als wettig Bisschop erkend werd. Eenige.

Kannniken uit de vi
jf kapittels te Utreeht, restigden zich bj hem.te Jrnhem en
gaven hem volmagt, in naam van alde kapitteb , em gelden op te nemen en daar-

vonrdejaarlijksche bilschoppeli
jkeinknmsten,en tafelgnederen te verpanden (j).Verscheidene Edelen, gelt
jk zoukx Tan Middendnrpsmaakten van dezeverwarringea
gebruik, om zich aan het bisschappeli
jk gezag te onttrekken,.en kondigden hunoLF
den oarlog aan (5). De afgevaardigde van hetStlchtaan hetHofte Rom e, awlso
noooAhT van OyddYerre, kreeg nietalleen geen gehnorbj den Paus, maarwerd
zelfs als een misdadiger in den kerker geworpen. Hierdeor getergd, rigtten de drie

staten deslantls4an Utreeht,deGeestelt
jken, Edelen en Stetlen, znoaan deze als
aan gcne zl
jde des IJ&&el., te hunler vedediging een openbaargeschriftaan alle
geestelt
jke en wereldlt
jke Vorsten en Gronten derChrixtenheid. ln ditmerkwaardig
staatsstuk toonen zj de wettigheid derverkiezing van,xrbox'
: *qn Dïà,Jp!l.9 de retlen van hun beroep op den pauseli
jken stoel,tegen debenoeming van swau vaw
fufl-iyrg ,en deregtsweigeringbj hetH0fvan Rom.,in krachtige bewnprdingen
aan. Daarna hangen zl
jeen zwarten uitvoerigtafereelop van de gruwelen, wreedheden,knevelari
jen en daden van geweld, dnorwelkeswznzh zich den bisschnppeljken zetel onwaardig had gemaakt, en verklaren hem eindeljk deswegevooreedbreker, schendervan regten geregtigheid, vervreemdervan kerkell
jkegoederen,in
(1)zrgnzBln:crtEssrRcllorigineu 6vle-â.p.638.,617.
(2)nEow,p.286.
(3):vRxz:,Utr.Jccr:.D.1.bl->3,344.
(4)Zie eenige brieven bi
j MzTTgurs, ànakct.T.V.p.* 1,G ,4% . OudeS:l/.Div.
Amp.giv.XXVlll.

(5)llzvlrs,Daçentr.J//vdfr.Lib.1.p.102,103.
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1406- éên 35'oord, voor een booswicht metm oord en veelvuldige mist
laden bezoedeld, tegen
1433

wien de Paus hen evenwel weigerde tehooren, weshalve zj, onder betuiging :an
altl
jd onder de gehnorzaamheid derKerk tezullen bli
jven, zich thansop eenealgemeene kerkvergatlering en op den Paus,welkedaarza1voorzitten,beriepen (1). Be
regering van Utrecltt verbootl op nieuw onder strafle des dpods, hetinbrengen of

8iv
w
.metledeelen van eenige pausell
jl
te brieven van welken aard 0olt,in haar gebietl,tot
n-

term. t
lat de algemeene k-erkvergadering uitspraak , of de Paus openbaar regt gedaan en alle
1427 bullen en stukl
ken te onregte tegen haar uitgevaardigd, herr
oepen z0u hebben (2).

'i
j zette tevens de toebereidselen ten oorlog mctnadruk voort,nietlegenstaande de
stad ditjaar bl
jna honderd zestig duizend pond, ongeveer de helftmeerdan hare
inkomsten , daartoe had opgeofferd. 0olk werd op last der Staten een morgengeltl
uitgcschreven ,om de groote onkosten van het regtsgeding voor het Hofvan Rome te-

gen swzozh tebestrlden (3).
Sederteenigenti
jd hielden de Utrcclztenaarsdoorblokhuizen hetvjandeli
jk Kallenil
zrg ingesloten,zonder dathethun geluktwasde stad te bemagtigen (4). Ondcr23v. steund door de Hollanders en aange#oerd tloor zAx van Buren , Proost te Jken ,'
ge-

LOUW-raakten zj er om dezen tijd bi
jnachtbinnen,(loch werden doordeburgersmoedig
1428 teruggeslagen.JAw van Stfr6êlmetzestien zl
jnergezellen waren gesneuveldeneenigen
5). Toterkentenishunnerdapperheitlen trouw,bevestigde swEgevangen gemaakt(
osR de Kuilenburgers in de tolvri
jheden door het Stlkltt, welke hun, sintls zi
j
zich te zi
jnergunsteverklaard hadden,ontnnmen waren (6). lletgeledenverlieswerd

maand.

kort daarna (loor eene overwinning op den stadhouder van Eolland , RoEl-Alo van

Uitkerken vergoed. Hj was metvi
jfduizend PicardiërsdeF:clftotbi
j Breukelen
opgevaren , doch hier zpa lang donr de lantllieden opgehouden, tot de Ulrcchtschen
aanrukten en hem versloegen. Duizend Picardiërs waren geveld, vier honderd gevangen genomen en acht vaandels verovertl,die ten teeken der zegepraalin de Bomkerk

te Utreelttwerden opgchangen (7).Na deze wapenfeiten leverde dekrl
jg nietsmerk-

(1)xuTllAErs,ânalect.T.111.p.631-646. Yerg.T.V.p.169-482.
(2)srl
txAx,Pfr.Jccri.D.1.b1.347.
(3)srRxzw,Ffr.Jccrâ.D.1.bl.348,319.
(4)zrzoERln: crtElsrRcu Orig.Culemb.p.637. BrRwzy, Utr.Jccr:.D.1.b1.310.
(5)ztEozRxDg crtExaraca Orkg.Culemb.p.637. Chron. Tiel.p.519,520.
(6)srRnx,b-tr.Jaarb.D.1.bl.363.
jreld neemtnznzverkeerdeljkden
(7)szow,p.285 etxrcsztlrsad euudenzp.289 (i). ongetwi
aansz
eerder Rvoot: rcl ïk'estkerke.
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waardigs op. Hel sluiten van een zoenverbond met zAxoBA van Wef
g-erep , deed Her-1406t
1433

og vlrlps het vnorzetten van den kri
jg met het Stzeltt mindernoodzakeljk achten (1),en de Guliksche zakenriepen den Hertog van Gelreelders. Van daardat
in hetnajaar een voorlnopig bestand ofwapenstilsland tusschen de beideVorsten en
wrnoLFvan Diepholtgetrofl'
en en van ti
jd t0tti
jd verlengd ofvernieuwd werd (2).
Hoewel aan sw Enlh van ffl
zïl:nlvrg door dit bestand twee magtige bondgenooteu

waren ontvallen,verloorhi
jechterdenmoedniet. ln de stad Utreelttzelve teltlebi
j
n0g vele en vermogende aanhangers, die elke gelegenheid aangrepen, om hem weder
op den zetel te plaatsen. Onder hen behartigde AREyIIpltoEvs, zoon van den ver#

moorden burgemeester,BAxs>o paoEvs, heti
jvcrigstzi
jnebelangen,zonderdathet
bli
jkt, wat dezen hiertoe aangespoord heeft. Een opstandten behoesrevanswEoElt
bewerkt, wa: mislukt en ARE5o Paoxfs door den Raad uit de slad en hetland &'an

Utreehtgebannen (3). Gloejendevan wraak,spandedcze wrevelige en bloetldorstige
mensch met andere ballingen zamen , om de stad te overrompelen. En ofschoon (1e

Raad dengenen duizend gultlen beloofde,diehem levendgevangen nam,en vi
jfhonderd wie hem doodsloeg, hatlhl
jechlerde stoutheid in Utreeht te komen,doch
werd aanstonds geYat en kort daarna met het zwaard geregt(
4). SwEnEa had zich 8 vom dien ti
jd,en welligt terbevri
jdingvan zi
jnen vriend,naardestad op weg bcge-oo
jstmaand
ven,maarwerddoor eene gewapende Utrechtsche bendebi
jJheteedeen Ot
ltmq
,
)'k in 14o
datvoornemen verhintlerd (5). Zi
jne verdreveneaanhangers,diezich te Kianen ophielden en van daar uit door list en geld steeds twisten onrust in Utrecht zaaiden ,
ontvingen van den Raatl dier stad bevel, die plaats, op verbeurte van hunneachtergel
bleven goederen , te verlaten. :00 gtnotwas de invloed dezer lieden ,datde Utrecht-

sche regering,naar het schi
jnt,nietlangerhareeigeneburgersen onderzaten vertreuwen konde en derhalve vreemtl kri
jgsvolk in dienstnam , zoowel om de blokbuizen te Kuzlenhurg en aan de '
E em te bezetten , als om de ballingen in het e0g te

houden,dieteMwlden vergaderden en eenen aanslag tegenJmertfoort beraamden;
zelfshetstadhuislietzi
jdoorbuitenlantlersbewaken (6).
Inmiddels was tlen acht en twintigsten van Hooimaand met den Hertog van Gelr.
een vaste en voor het Stieht zeer voordeelige vrede gesloten. De Geldenche Vorst

(1)Ziehiervoor,b1.517.
(2)vvRxzx,Utr.Jaarb.D.1.bl.364,365.
(3):éRMl>,Utr.Jccrâ.D.1.bl.352.
(4)xRMlx,Utr.Jccrs.D.1.bl.370-373.
(5)zrRxzx,Utr.Jaarb.D.1.b1.379.
(6)nrRxzw,Utt-.Jccrâ.D.1.b1.W8.
II.DEEIZ.2 STVK.
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1106- z0u hetslot t6r Jfprœl, doar sv oth hem opgedragen , aan hvool.Fvan D fep#pllterug
1433

.

.

geven en zich voortaan nietmeermethem ofzt
jnen aanhang moei
gen;hetwederzi
gdsch
verkeeren dewederzi
jdsche bescherming zouden op 2en vorigen vnethersteldworden,
terwijl men elkander tegen deaanslagcn van swznzh en elke andere vl
jandeljkheid,
welke uitditverdrag mogtvoortvloei
jen,z0u verdedigen en ondersteunen. Aan beide
zjden zouden de gevangenen geslaakt,de onbetaalde gelden kwi
jtgescholden,maar
tletoekpmstige vredebrekersen geweldenaarsnadrukkeli
jk gestraftwprden. Deoverige
29 v. punten alle tcr gunste van het x
çzïc#f,gaan wi
j alsminderbelangri
jk stilzwi
jgend
Wjnlnaand.voorbi
j (1). Hertog rlslps A'erlcngde op nieuw het bestaud metxrnoLevan Df:p1429 h
'
olt (2)) doclz vôôr het eindperk daarvan genadcrd was, werd hctdoor eenegeheele verzoening gcvolgd. Rrootv van pïc/?/lplfen hctStielttaan beidezi
jden des
1J&sel& moesten beloven , als gacze vrienëcn cn naburen den Hertog boxen elken

antleren Vorst getrouw te dienen cn zi
jnevi
janden noch teonderstcunen, noch hun
binnen de gr
enzen van het Stgkltt eenige schui
lplaats te verleenen. Rvnol,e en de
*
s
regeringsleden der Bovcn- en Nederstichtsche steden verbonden zich , op eenen

nader te bepalen ti
jd dcn Hertog ecne halve mi
jlbuitcn destad Utreelttte gemoet
te gaanen knielendeootmoedigvergifenistesmeeltenvoorhetgeenzi
jtegen hem mogten
misdaan lzebben,waarnageesteli
jkeen wereldli
jke person'
en hem metkruisen envanen
inhalen,cn zi
jnebanierdriedagen achtercenogdepoortenteUtreeltt,Jmer.
vfoorten
Rltenen verhefen zoudcn, zonderdathi
jechterdaardoareenig regtofaanspraak op
x

*

het Stieht en de steden verkreeg. 9e ballingen en voortvlugtigen uit Ilblland
m oesten uit hetJff
cifverdreven worden,tenwarez1
jdenHertogoorveedegedaanhad-

den. Voorts worden de bepalingen opgegeven , hoe m en in het Stieltt mettoekomstige Hollamdscbe uilgcwekenen zal handelen. De Utrechtsche ballingen zouden na het

a:eggen vanoorveede,deonroerendegoederen,welkezjbi
jhunvertrekbezaten,weder
genieten;maatzj,welkedeoorszeede weigerden, 0ok uitKolland geweerdworden.
De Hertog zou Rvpox.p van Dl'epholtendestedcnvanhetStzclttonderzi
jnebescherming
nemen en beloven,tle vi
jantlen :an hetbisdom uitzi
jnestatentewcren. Hetverkeer
lzv.tler wederzjdscheondertlanenmoestvrjenonbelemmerdzjn;debeiderzjdstoegebragte
Et
mW-schaden en nadeelen zouden kwjtgescholden worden. Swsozh en Ruooxzp bleven in
maand.
1430 hunneregtenmetbetrekkingt0thetbezitvantlenbisschoppeli
jken zetel(3). Ditverbond
/1)Btlllllkx,t'f?'.Jaaty
b.D.t.b1.380 393.v.MlEqls,Cltitnfet'
b.r.ReIl.1).lV.bl.951$ 956
orxnAl
t,hel'
j,
-e??
.J/
-'et'
eltl.Deventer,D.lI.b1.93.

(2)v.MlEEls,Cltattevb.v.Ilolt.D.1V.bl.957.
(3)BznxAx,
bl.962,966.

Jaat'b. 1).

b1. (01 i16.

IIIEIIIE, 6'/lc/./:?,
:. tl. Iioll. 1), 1V.

1)E S V kk1)2 PkL 1 N D S.
werd acht dagen l
aterdoorltrbotFvan Dzepholt9desteden Utreeht, Xmerefoort,14
14
03
63
-

beventer,Kampen en Zmolbekrachtigd (1). Xepvindtniet,datFltlpsophetnalkomen van de tweede en vernederendste voorwaart
ledesverdragsheeftaangetlrongen ; men
bew eert zelf,,dat reeds vnoraf genoegzaam beslaten was, dat de llertog zulk eene

onderwerping niet znude vergen (2). Het blijkt ook niet,tlat ditverdrag t
loor (
'
le
Nollandschesteden bezegeld is,vermnetlell
jk dewi
jlzi
jzich mettlebepalingen omtrent
de schaden en nadeelen,nietkonden vereenigen (3).
Doorden kri
jg wa,betStiehtin zwareschtlldengeraak-t. Erwaren doordeStaten
buitengewone belastingen geheven, en de regering der stad Utreeht had van bare

burgers gelden opgennmen (1). Het zal derhalve slechls een sprookjezi
jn,dattle
Utrechtenaars,om te toonen,dat zl
j niet,geli
jk de Hollandersen Gelderschenbeweerden,door den oorlng verarmd waren,openli
jke schouwspelen aangekontligd en
vreemdelingen erop genoodigd bebben,bi
j welltegelegenbeitlzj driedagen achtereen
al hunne kostbaarhetlen ten toon stelden , zootlathetscheen, alsof Utreeht de schat-

kamer#an Ilolland en Gelregewordenwas(5).
De scheuring in de Ptrechtscbe Kerk wasmetden oorlog niet geëindigd. Bisscllop

swEnzh hield thansmetdehem tnegenegen Kanonikenwl
jnen zetelte Dordrecht (62.
Hier en in de overige steden 4an Kolland erkende men hem steedsa1swettigBisschop,

en scheidde zich van den stoelvan Utreehtaf(7). Pausx.
&xTlxrsV sprak nog eenmaal den ban overxrbola,van D'
iepholtuit,waarbi
jhi
jtevensallegeloovigtn ernstig vermaant,Bisscbop swEnzw tebli
jvenaankleven,dezen alleen voorhunnen herdcr 22v.
te erkennen , en alle verlteer met RvooLF nan D ï:,#pf/ en diens aanhangersaf te Louwmaaud.

sni
jden,welke bi
jvan ketteri
jverdenkt,hardneltkigezonpaarsnoemten dezamenle- 1431
ving metde geloovigen onwaardigkeurt(8).
Hoewel xrnorl' en degenen ,welke het met hem hielden, zich weinig over tlezen

(1)v.MlEnls, Chqrterb. r. 11611.

L1.967. IItMBIIt, Kerk-e'z R-kreltl.Dcrealcr,

1).lI.b1.98 103.

417. I)tJ
MBAIt, Ket-k- en 'Ferelf/.Derenter,
(2)scnxz.
x, Utl. e/ccrl. D.
bl.99.(4).
(3)wtGENAAR,D.111.b1.497.
(4)svaxz
tx,Utr.Jqarb.1).1.bl.395-3K.
(5)IlEol,p.285;doch vergelijkBURMAX,f*.zlcrl.D.1.b1..418.420.
(6)sxvEltwlzcK,Beschr.r.Dordt.b1.314.BAI-EX,Bescltr.m.Dordr.bI.774.
(7)oude /11/.Div.Kron.Div.XXYIII.è.25.
(8)BvRxlx,lJfr.Jaarb.D.1.b1.123.xoouw,Cllron.t;.Derenter,bl.48.
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li% - w
ban beltommerden , vont
len echler hunne tegenstanders daarin steun en aanmoediging ,
1433

om t1e belangen van swEo:R te blqven behartigen,ofschnon zi
jnoch uitGelre,noch
van Hertog vlLlps eenigen ontlerstand te hopen hadden. Hetschi
jnt,datzi
j-methet
vleeschhouwers gild te Utreelttin verstanzhoutlingstonden.Tweemaalalthansbeprpefden

zij die stad door verraadvan binnen te bemagtigen,doch beideaanslagen mislukten
en de verraders werden gestraft. De domlleken HERXAw van Z/i/t/rzl werd om dien
1432

ti
jd door zi
jn Kapittel (tovermits sinengroten brueken''berispt,gevonnist
leninde
gomkerk gevangen gehouden. W aarin zi
jne misdaad bestaan heeft,bli
jktniet;hetis
echter geenszins waarschi
jnli
jk,dat hi
j in de aanslagen 2erballingen betrokken geweestis. Om te verhoeden,tlathi
jdporzi
jne talri
jkevrienden metgehwld geslaakt,
en de statldaartlooraav eenegevaarll
jkeopschudding blootgesteltlwierd,vaartligdede
Raad tegen zulk een ondernemen scherpe bevelen uit. Hi
jmoetzich wedermetde
Kanoniken verzoend hebben,dewi
jlhi
jt0tzjnendoodhetzekenschapbekleedheeft.(1).
InmitldelswasxAhrlxusV overleden en doorErollzrsIV op den pauscljken zetel
gevplgd. 0ln de voortdurentle verdeeldhetlen in de Utrechtsche Kerk z0o mogeli
jk
te vereffenen , zond (le nieuwe PAus den Bisschop van M aêeon herwaarts, welke na

een naauwkeurig onderzoek, op eene vergadering van Geesteli
jken te Fzanen het
pleit ten voordeele van den Postulaatbeslechtte (2). DebanoverhetSlïciluitgesproken, wertl opgeheven en'xvoolzp van Dz:p#oll, nu op pauseljk gczag in de
bisschoppeli
jke waardigheidbevestigd,doorden Bisschop van Onnahrug en tweeW i
jL30v.bisschoppen teFollenltoveplegtig gewi
jd (3). Bi
j zi
jne intrede in deslatl Utreelït
lna
Oa
''n
Wd-bekracbtigde hi
ja1sverkczen en bevestigdBisschop alharevnorregten (1),gelj'k kort
1433 daar
na tlie van Jmerefoort (5). Hertog Fltlps van Bourgondiêgelasttehierbp zi
j,

3 v. nen onderzaten in Ilolland , Zeeland en Friesland , den nieuwen Kerlkvoogd in het
ïYin-

term.geestcljlketegehoorzamen en onderdanig tezjn (6). Laterwerden tusschen debeide
Yorsten bepalingen getrofen metbetreklting t0thetgeesleljk rcgtsgebiedderUtrechtscheKerk in de genoemde gewesten (7).
(1)svRxlx,Irfr.Jaarb.D.I,b1.431- 434.
(2)Magn.6Wrns.Belg.p.404.BvRxlw,Utr.J'
ccr:.D.I,b1.435.
(3)èhron.deF,:
cj.p.455,456,483-490,dochvergeljkhierbi
jdeoordeelkundigeaanm.van
.

xx)IA.
w, Lrfr.Jaarb.D.1.b1.446. Oude #pll.Div.Arnp.Div.XXVIII.c.45.

(4).v.xlzRls,Cltarterb.r.Iloll.D.IV.b1.1010.
(5)srRxzx,Etr.Jaarb.D.1.b1.415.
(6)v.xlgRls,Cltarterb.t.Koll.D.IV.b1.1028.
(7)v.gluRls,C'
édrfèeâ.t.Holl.D.lV.bl.1029.
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Sw zoER van #?
,
:i&zpl?
zrg hatl zich ondertusschen van 'sPausen uitspraak op de11061433

Kerkvergadering van Bazelberoepen,en daar in persoon,hoewelvruchteloos,zijne
klagten ingediend (1). Hi
j overleed ervan spi
jt en smart,waarschi
jnli
jk in veertien
honderd vier en dertig (2). KortTôôrzi
jn doodwertlhem hetbisdnm Caenareaïzz
partibusïz?##:J@à4?4 opgedragen (3). Hj had achtjarendentitel,dochslechtsweinige
maanden het gezag van Bisschop van Utreeltt gevoerd en niets tctnut van hei Stlcltt
verrigt, ten ware dit het bevelschrift moest zi
jn waarin hi
jgelast, datin N oordE olland en W ent-Frl-e&land de feestdag :an (len Heiligen zEitoEx, even a1s die van
den Heiligen xzAraExr
rzcs, z0u gevierd worden , en levens eenen aiaat van veertig dagen voor opgelegde boetedoenlgen dengenen verleent, welke np dien of een anderen

haogen feestdag deparochiekerk teNoordml
j'k zalbezoeken (1).
GELDERLAwB. Terwi
jlbinnenlandsche twisten en buitenlandscheaanvallenhetPtrechtsche bisdom teisterdgn,wasooltGelrehcttooneelvanbelangri
jke gebeurtenissen. Er
is reeds aangetoond, welke r0l Hertog RElxouo IY in den Arkelschen oorlog speeltle,

waarbi
j lli
jeven weinig lauweren alsvoordeelinoogstte (5). Xiddekrwi
jllegtlehi
j te

1106-1413

J ken in handen des Keizers den lang verschuldigtlen leeneed af,en werd met Gulq'k

en Gelre4erli
jd (6).$ Korttevoren had hi
jteEmpelinsgeli
jksden Hertog:anBra- 23s..
.

J'kheid Kazk en de stad Gravehulde bewezen,nadathem dilV'ijnband vpnr de heerli
maand.

door zi
jnen lecnheer,piensbenden reedst0tk'alkenburg waren voortgerukt,gewa- 1407
penderhand herinnerd geworden en dezen eene aanzienli
jke som als heergewaad
voldaan was (:). De beide Yorsten bevestigdcn dehersteldegoede verstandhouding
te ''Ilertogenboaeltdlooreen verdrag,waarbj zi
j elkander,nnzcreenigebepalingen,
wederzl
jds bescherming en onderstantl tegen ellten vi
jand,uitgezonderd den Keizer,
(1)cltron. Tiel.p.525. Chron. #e Traj.p.454. Hxnz,p.286;zrEoEsxnz crtzss.Orig.
6'
vlep,:.p.618.Magn. chron.Belg.p.401. oude H oll.D,'m.Kron.Div.XXYIII.c.45.

(2)gvRxu ,Utr.Jaarb.D.1.bl.437 (1).

(3)Magn.Chron.Belg.p.405.s.PETRI,âppnnd.cd BzKzx,pz153. MzTTlzEr: in a#lclecf.
T.V.p.495.

(4)Bat.Sacra.D.II.bl.426-430.
(5)Ziehiervoorbl.436- 450.

(6)>IJHnFF,Gedenkm.vïlde Gc,c/l.#.Gelderl.D.lIl,bl.CXIV.

(7)nzvzzrs,Rer.Arcz.Lib.XYII.p.212.'olTzzr:,Rht.Gelr.Lib.YlII.p.367.sucpnxlnRsr, Geld. Ge:cé. :. VIII. bl. 178. Alzuorz, Gedenkm. vïl de Ge&ck.r. Gelderl.D.111b1.CIVI.
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1406- den Knning van Frankrù'k,en den Graafvan Ilolland toezegden. Rslxovo z0u
1433 jnzonderheid de regten des Hertogs van Braband op M aa&trleht en het graafschap

Loen) he llertog daarentegen die van aslsovp op zulpzclthandhaven en verdedigen;
de geschillen , welke tusscben hen uit dit verdrag pntstaan mogten , zouden tloortwaalf

W scheidslietlen teRave&tein beslistworden;hetl'erkeervan beizeronderdanen zouvri
j
t
Wi
n-en onbelemmerd zi
jn (1).
ernx.
15

.

1408

Be tusAchenpooien :an vretle, welke de wapenstilstand metIlblland afwisselend aan-

bood, bezigde ItElxoro t0tdeinwendige verbetering en rustvan den staat. lli
jbevredigde onderscheidene zoobuiten-alsbinncnlantlsche Etlelen,welkevi
jandig tegen
t
0t
ha
r
e
m
e
er
de
r
e
ver
zekering ,
hem gezind waren (2).Denkeljkopverzoekderstedenen
24v.bevestigde hi
jop nieuw ,nndermedebezegeling van wxtrsx van Wrk'fen den Heer
Sp
r
o
kva
n
I
le
l
ne
be
r
g , zi
kelm.
jne vermoedeli
jke erfgenamen wanneerhijkinderloosoverleed,al
1110 de voorreeen en vri
jheden,haardoorde vorigeGraven en Hertogen van Gelreverjd te voren,had deHeervan Ileinnberg,zi
jn neef,zich tot
leend (3). Eenigen ti
zi
jnen ledigman verklaard en beloofd,hem metraad en daad te ondersteunen,zjne
sloten voor hem open te houden ,en indien xEllot7o wettige erfgenamen achterliet,
#an alle aanspraken op Gulik en Gelre af te zien. Donr het rerleenen van nieuwe
voorregten aan de ingezetenen <an de N eder-Betume, van M aas en W aal en van

de stad Tzelwerdeene meergeli
jkmatigeregtsbedeeling in hetkwartier.van Ni
jme1 V X8n tot stand gebmgt(1). Hetgelukteztzlxovo,metGraafAool,, van Kleef,den
.

Zomer-bcndgencot van Hertog w zsszx van Ilolland ,de goede verstandhouzing te herstellen
maand.

1412 en kwt
jtschelding van de oorveedete erlangen,welkehi
jhem vroegergedaan had(5).
Spoedig volgde daarop devredevan GelremetRolland (6),welkedoorwederzjd-

26v. sche bezoeken der Yorsten en prachtige feesten gevierd werd. llet was tnen dat RzIHooim.

loro na eenen vroljken maalti
jd, in een vertrouweli
jk gesprek totHertog wILLEM
zeide ))Gi
j moogt van geluk spreken,neef,datwi
j verzoendzi
jn,anderswaartgi
#
j
.

(1)poxràlts, Hist. Gelr. Lib.VllI. p.375 377. stlclrEsuonsz, Geld. Gesch. B. :'111.
1,1.189,181.

(2)poxTzxts,Hist.Ge#..Lib.VlI1.p.365.stxcllrEsnolsr,Geld.Gedc/t.B.$/111.b1.177.

(3)>IJSOI?F,Gedenkm.vïfde Jewcl.r.Gelderl.D.111.b1.CXXII.

(4)XIJII:FI
',Gedenkw.uitde GesA.&. G,elderl.D.111.b1.CXXV.
(5)NIJHOXA, Gedenkw.lfïf.de Geaeh.r.Gelderl.D.111.oork.5o.3&3.,
b1.319.$'erg.Licr
vtmr,b1.415.

(6)Ziehiervool'b1.417.

1)E S V zt: E R L A )(1)S.

mi
jn gevangene geweest.'' W ILLEM hield ditaanvankeli
jk 5roorscherts,tloch begon11
c43
er '
ernstig over na te denken op Ruwouos verzekering, ))dat vnorname lieden in

Ilolland t0tdatverraad de hand zouden geleend.hebbeu (1).
Dit gafaanleiding tet het nader N'erbond tuuchen debeide Hertogen tegen devA> AhKzLs.
'
, waarvan reeds gesproken is en in welk zi
jtcvens el.kander in algemeene 1 -

woprdingen, tegen elke vù-andeli
jkenntlerneming hunneronderdanen bi
jstand beloofflen en xvlwoun zich in hctbi
jzonderverpligtte,om diegenen zi
jneronderhoorigen,
welke met zAs van z rh f tegen Ilolland mogten zalnenspannen, desnpodsmetgeweld

daarvanterug te brengen (2).
Indien niet tle oorlog tegen Rolland tIe k-rachten van Ilertog Rzlxorn , en het
deelnemen in de Fransche zaken het vermogen des Hertogs van kraband hadden uit-

geput, zou waarschjnljk de naauwli
jks gebluschte oorlogsvlam tusschen dezebeide
staten,metvernieuwde woedewederlosgebarsten zjn (3).GlzsBEh'
rTan Wrppà/zpr'r
had in veertienhonderd achtzi
jne heerli
jkheid Batenburg op den regterAlczoever,
een.half uur beneden Raveö.tel-n ,aan den Heer van Ilelm ond verkecht, doch zich het

regt van wedcrkoop of lossing uitdrtlkkeli
jk vnorbehouden (1). Yierjaren laterwas
hetpandbezitdierheerljkheid methaartoebehooren doorvAx IlEtxoxoaan den Hert0g van Braband overgedragen , welke buiten voorltennis van den eigenaar, de stad
en burg in eenen geduchten staat van verdediging tegen de Gelderschen gebragt

had (5). Rzlxovo zag dit,naar het sclzi
jat om deaangevoerde reden,werkeloos
aan;maargeenszinsolzsByrRT van Wr/zzi/l/rwz. Ondersteund doorvele zi
jnerbloetlverwanten uit de geslachten van Bronkltoret, van k
.uren en van Y it
vc/z, nevens de

burgers A'an Nl
jmeyen, F:ZIJ/ en Grav6, slaeg hi
jhetbeleg voorstad en burg,
totdat de bezetting , bestaande uit acht honderd vier en tachtig man , zich gevangen 7

v.

gaf (6). De llertog van Brahand trachtte Batenhurg daor geweld van wapenenSlagtm.
1412
wederaan zichte nnderwerpen,maarzjne steden weigerdenhem onderstand (7). In
1.?'
?
'elg.
. LiI). XXXII.p. 349-.
(1)z.1.tln-nls, cbl'p?,
11En1, p.270. .
pos:zsts, litst.6://,
.

Lib. VllI.p.388.

(2)v.xlEnls,Chai-tezl).r.11011.D.1V.1:1.245--25.
1. Ziehicrvoor,bl.448.
(3)szzllorl',Gedenkzr.?/?fde Gesclt.w.Geldet-l.D.111.b1.CX.
X.X.V1.
(ijpox'
rlar'
l,Il'
ist.Gelr.Lib.9lll,p.373,gqq.
,b1.323,('hl'olt.
(5)FIJIIf
)l
?:, Gedeîtklr.'
?/,
?f de Gesclt. r. Geldell. D.111. Ool-k.N0.339'
.'

T'
iel.p.449.

(6)C'
hto3t
,.7)-ct
7.p.449.
(7)1)I3r
>'
Ers).
Jle,-.1)/ab,1,il).X.V11,p.215.
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14X- hetvolgendejaardeed hl
jhetbezitdezerheerll
jkheidmetstad en slotvoordenpand1,
43 .
jjeyto
pri
ls van zeven duizend schilden over aan
gxulxouo,wiensnatuurli
jkezoon,
w ltlzEx van pFccAl:ndpzlk , gehuwd aan HERMAw>A , de dochter van OIJSBERT Tan

Wrpni/tprzl, daarmede later beleend werd (1). 0m zich aan de zi
jdevan Eolland
te versterken, maakte de Hertog #an Gelre zich dopr aankoop meester van het slot

Jekooz aan deZïzw:; en om tegen deaanvallen uithetStzclttverzekerd te zi
jn,
bouwde hj het kasteelRaven.madeaan de Lek. T0tverligting deruitgestane oorlogsrampen, verleende lli
j Zalt-Bommel nevens de geteisterdedeelen derFelz&m.
nieuwe voorregten, verbeterde t
ljken en dl
jkregten,en trad in ontlerhandeling met
Hcrtog vrlsl-zx overhet betll
jken van het aan Kolland afgestaneland Dalem ,en
het in verband brengen daarvan met den tbestaantlen Mkaldi
jk in den Tielermaard (2).
Ondertusschen had hem KeizerSxGlsxrxp,wienskrooning hv
''te Jken a1sRi
jksvorst had bi
jgewoond, in al zi
jne Ri
jksleencn en waartligheden bevestigd en het
8 v. Tnnrregt vernieuwd, ruim honderd jaren tevoren tloorKoning UESDRIK verleend en
slagtm.
.
. j
t
1414 waar de Gelderschen teallen ti
ltlezo0nai
lverg op gewees zk
ju,(jatgeen jngezeten
van Gelre voor het keizerli
jk Hofkonde gedaagd wortlen,ten warehem regtspraak
geweigerd was. Rxllovn had daarbi
j de verzeltering ontvangen, dat alle zaken,
welke niettemin tegen zi
jne onderdanen voorhetkeizerli
jke Hofgeregtgebragtwier2en, aan zi
jneberegtingzouden overgelaten wqrden,ontlervoorbehnud aan parti
jen,
om zich van zi
jn vonnisop den Keizerte beroepen;&'oorzichzelven had hi
jhettoen
belangri
jk voorregtverworven,zich dporeenen zaakgelastigde telaten vertegenwoordigen, wanneer hi
j voor den Keizer of hetHofgeregtterverantwoording geroepen
wierd (3).
Om dien ti
jd was de Aartsbisschop van Keulen overleden. DzhK van Jfeur.v,
Proost le Bonn,zi
jn neefen erfgenaam ,hadbi
jvoorraad de sterkste plaatsenvanhet
stiftin bezit,en van de hooge ambtenaren waseen eedgevergd,datzi
jhem lotopvolger zouden erkennen cn aannemen. De Kapittelheeren echter verkozen w zrtzx,Bisichop van P aderborn , welke in zv
''nen vader, den Hertog van den Wdry , en in
ssxxouo van G6lr6 wakkere voorstanders vond. Jonker w ILLEM van âridl behoorde

(1)>IJHOFF) Gedenkm. vïl de GeacA.m.Geldert.D.111.bl.CXXXVII,en de aldaar aangehaalde ooràonden.

(2)wlznorr,Gedenkw..ïfde Geacâ.m.Geldevl.9.111.b1.CïXXV1l-6ïXïlX
(3)ro,rzwrs,Hint. Gelr. Lib. YIlI) p. 390.ilaozz, Gedenkm.vflde Ge#c/l.m.Gelderl.
9.lIl,b1,CXL.
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ondèr de Edelen, welke vA> MErRs ondersteunpen op wien zich , na velè onderhan-14061133
delingen , de keuze bepaalde, niettegenstaande de beide Hertogen met geweld dedeuren der St.Pieterskerk te Bonn geopend , w lLLEx ran P aderhorn vppr het altaar geplaatst en hem t
ot Aartsbisschap uitgeroepen hadden (t). Inmiddelswasde grpnte
kerkvergatlering te Conntan. t0t herstel van den vrede en ter verbetering van de in.

eslopenemisbruilten derKerk geppend. AlsYorsten Raad desRi
jkswerd o0kREzsovp,die zich opdien ti
jd aan hetFransche Hofte Parip bevond,doorden Keizer 29v.
dèrwaarts uitgenoodigt!, zaowel om er de bedoelingen van het Opperhnafd des Ri
jksoo
gstmaand
te ondersteunen als zi
jne eigene belangen te behartigen. Hieraan werd,naarhet 141g
schi
jnt,doorRzlxoun nietbeantwoord; maartweejaren later,toen Keizerslolsxrln
van eenen togt naar Frankrijk en Engeland, overTlelen Ni
jmegen wederte
conntans was teruggekeerd,zond hl
q tweewereldll
jlteen tweegeesteli
jkepersonen 1417
alszijnevertegenwoordigcrsterkerkvergadering (2). Teregtisopgemerkt,((dataEI-

wovoslechtseennietnnemenswaarpig gewigtin deschaalderraadplegingen lejde,en
hem alzoonaauweli
jkseenig deelin den uitslag endegevolgen dierkerkvergadering
kan toegeltend worden (3).', Evenwelwerdvierjaren daarnade kruislogt,doorden
Paus tegen de Hussiten uitgeschreven , ook in Gelre met 'sHertogs toestemming

epretlikten hiervereenigdezich eene talri
jkebendegewapenden,om onderdeAar
'lsbisschoppen van Keulen , van Trier en den Graaf van der M ark deze nngelukki-

gen te bestri
jden (i).
Deze beit
le Kerlkvorsten nerens den Xartsbisschop #an M entz, den Paltsgraafaan #-

Ri
#)'
n en Hertog aElwovo hadden terverbetering van den maatschappell
jken toestand,
ter bevprdering van de welvaart en ter handhaving van de regten en belangen hunner

onderdanen nntlerling eenen landvrepe gesloten, waarbj men elkanderwederzi
jlsche
beschermiog en hulp, maar bovenal de vrl
je vaart op den Rù'
n waarborgtle (5).
Daarentegen washetonderlingehulpverbondtusschen Gelreen Kolland,bepaaldeljk

(1)Ilagn. chron.Belg.p.389. (Aron. Tiel.P. 453. 'pxTàlrs, # '-:f. Gelr. Lib. VIII.
I).391.xExp,Beschr.r.Gorinchem ,bl. 193.

(2)C'
hron. Tiet. p. 455- 459 en de aant.van v.turwEx.l'
olTzxrs,Hist.Gelr.Lib.VIII,
P.392-394,398-400. stxcnrEwlloRsT, Geld.Jedcâ.B.YI1I,b1.185,186,187.

(3)xusorr,Gedenkw.vïfdeJedcâ.r.Gelierl.D.111.bl.CXLI.
(4) Chron. Tz'e/.p.484,485. I'
oxrzwrs, Szdf.Gelr.Lib.YIlI.p.410.stlcnrzwsnasT, Geld.
6e.
sc#.B.YIIl.bl.191.

(5)HOrTIIEIX,Sùf.Diplom.Trerir.T.lI.p.357-359,b1
j wlznoyr,Gedenkm.uitdeG-cA.
t. Gelderl.D.111.bl.CïLll.

11 bzEs, 2 srrx.
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1406- tegen het huisvan Jrkelgesloten,tloch slechtsvoprden tjd aangegaan dat beide,
1433
ztslxoup en wzLLEx,inleven zouden zi
jn,doorden dnod van dezenlaatstekrachtelnos
geworden (1). lletisdan geen wonder,datltzlwocoin tle geschillentusschenz-kxosA
van W:J>r- en haren 0om ,den Bisschnp van Luik,pienszt
jlle omhelsde. Immers
hadzA> vanW:!'
#relaan wlx,txx vanlrkel,toclzalti
jd'sHertogsneefenvermoedeli
jken opvolger in Gelre, het bezitdes lands van J rkel beloofd , en het knnde daarenboven arlwovo niet cnverschill
ig zi
jn, datdit ri
jke gebietl aan zijnenmagtigen

Hollanzschen nabuur ontwrongen werd (2). Toen nu Jonker wzLyzEx gesneuveld
en het Land van z ri:l aan zAN van W6ïjerezz bj hetvert
lrag van W oudroltem
-

was toegekend, vorderde RElxovos staatkunde , de belangen :an den gewezen Luik-

schen Bisschop tegen zamosx teondersteunen (3). DeEzelen indeNeder-Betumeen
Bommel6rwaard, bi
jzontler uitde geslachten van aossEx,plzK,TzNoxAoEx,,AxzRZODEj DIED;N , KCK , SRAKEL en aAlow lzK , verklaarden zich mede te gunste van

tlezen Yorst(4).
Groote nneenigheden waren middelerwjltusschen Hertoghzlxoro en zjnepnderdanen ontstaan. Sinds de eerste helft der veertiende eeuw hadden 00k in Gelre de
Edelen en stetlen eenen laenemenden invloed op het bestuur van den staat uitge-

aefentl, waartoe (le nnlusten der Hekerens enBronkhorsten allezins bevorderli
jk
geweestwaren. Xen heeftreedsmeerdan een voprbeeltlgezien,h:e zi
jin ti
jdenvan
beroering en spanning op eigen gezag t0tregeling der staatszaken te zamen kwamen ,

nfdoorden Vorstterraadpleging bi
j gewigtige omstandighetlen werden bi
jeengeroepen (5). Xaarthanstemidden van debinnenlandslerust,vereenigden zicN deridderschap en steden plptseling en ongernepen, om over de belangen van den staat te
raatlplegen en door een tegenwigt het gezag van den Varsten diens Raad in den

evenaar te houtlen. Denkell
jk gafdevreesvoortwistenoverdeopvolging daartoede
hoofdaanleiding. RElxorosechtimmersbleefonvruchtbaaren na zi
jn dood kpnden dc
Hertog Dan den Berg ,als achterltleinzoon van Hertog w zLsEx l van Gulik , de Hcer
van E gm ond en de Heer van Ilelnnherg op de erfopvolging regt hebben of althans

(1)'
v.xlzxls,Charteeb.t?.Hotl.1).lV.b1.206-209,245- 248.Verg.hiervoor,bl.447,448.
(2)sllIIovr,Gede'
nkw.lïfde Jcdc/t.r.Gcldet-l.D.IlI,bl.CXLITF.Leltierveer,bl.4Cy3-46J.
(3)Zichiervoorbl.164,171,491.
(4)poxrwxrs,Sz'
&l.Gelr.Lib VIlI.p.A02,éO,!.stlcllrsalpnsr,Geld. fiedcé.B.VIlI,b1.188.
(5)Ziedit uitvoerig ontwikkeld en in een helder lichtgesteld door xIJIIol?r,Gedenkw.vz-fde
Gesch.m.Gelderl.D.111.bl.CXLVI- CXLJr
'
III. Yerg.hiervoprbl.211,222,223,224, 2699
131,751 36i.

1)E S V 1 1)E 11L S X 1)5.
voorwenden , en dit aan elkander betwisten , waardoor

Gelre, geljjk reeds tweemaa1 140G-

binnen oeno halve eeuw het gePal geweest was , een tooneel van bloedige onlnsteu

1433

en misschien zelfs.
vaneen gescheurd z0u worden. Daarenboven hadden de aanhoudende zware, kwali
jk geslaagtle en meestalvoorvreemdebelangen gevoerdeoorlogen, vereenigd met de kostbare hofhouding , 'sllertogs geldmiddelen uitgeput en

t1einkomsten zi
jnerdomeinen verminderd,van welke vele t
loorverpandinginvreemde
handen geraakt waren en ongetwi
jfeld doorn0g meer zouden gevolgd worden9wesllalve het ligt te vporzien was#dat ten laatste de landzaten door middel van buitengewone opbrengsten , het te kort zouden moeten dekken. Xet tegenzin zag men lieden van geringe geboorte, o0k vreemdelingen uit Gulik, eene plaats onder 'sHertogs

Raden, of aanzienli
jke ambten bekleeden en de steden inzonperheid klaagden over
verkorting harer wettig verkregene voorregten en vrl
jheden,metwelke de vernietiging harer welvaart onvermjdeli
jk gepaard ging (1). H0editzi
j,teNç
jmegen had
tusschen den Raad en de vrienpen des Hertngs aan de eene, en de ridderschap m et 17v.
d
S rok-

e steden van Gelreaan deanderezjdeeeneonderhandelingplaats,welkeweinig Llm.

tl
jd daarna in tegenwoprdigheid desHertogste Jrnhem werd voorlgezet. Xen kon 1418
waarschi
jnli
jk van den Vorstde gewenschte voldoening nietverwerven,en be8l00tter
bevordering der algemeene belangen 9 zich enger aan elkander te sluiten. T0t dat

einde verbonden zich deEdelen,de ridderschap en de steden derkwartieren Nk
jme- 3v
gen,Roermond,Zutphen en Jrnhem ,om eendragtig bj elkandertebli
jven,gee-Bloeim.
.

nen Heer aan te nemen of te huldigen dan die door de vier hoofdsteden eenparig ,

en door de ridderschap cn kleinesteden bl
jmeerderheid van stemmen daarvoorwas
erlkend gewprden , en niet te gedoogen , dat het land of het regt er op onder ver-

schillende heerschappl
jen verdeeld wierd. In geval de ridderschap in hare landregten
en gewoonten,en deburgersefingezetenen dersteden in hunne voorregten en vri
jhetlen verkort wierden, en de Vorst te vergeefs om de handhaving daarvan was aangezocht, znu men op verzoek desgenen , welke zich hierover te beklagen had, teza-

men knmen en zi
jneklagle bj den Landsheeren diensRaad zo0lang getrouw enonbezweken ondersteunen,tothetgekrenkte regtbchoorljk in volle krachten waarde
zouhersteld zi
jn. Tevensechterbeioofden zi
j aan hunne Aerpligtingen betrekkeljkden
Vorst getrouw te bljven en hem metalhun vermogeh te ondersteunen tegen elk,
die hem in zi
jn land ofheerli
jke regten wildebenazeelen. Ditverdragwerd doorde
aanwezige Edelen en Riddersen dooralde steden dervierkwartieren bezegeld (2).
(1)wlzuoyr,Gedenkw.vïf& Gesch.*. Gelderl.D.111.b1.CXLYIII.
(2)xlzs0FF,fieAzlâfp.uitde Gesch.w.Gelderl.D.111.Oork.No.374,Ll.347- 354. Verg.
bl.CL. ookoverdezegebeurtenis,geli
jk over zoo veleanderein de oude geschicdenisvan 6elderland,heeftdezeverdiensleli
jLcgelccrdeeeù nietlw licht#erspêeid.
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1406-- Hertpg azxxoun was hierover ten hoogste verbolgen en besloot met de magt,
1433 welke Gulzk hem konde verschafen

zjn gezag in Gelre te onderschragen.
Eene slepende ongesteldheid, naar het schjnt, z0o nietde onwil, zelfmetzjne
onderdanen teonderhandelen,drong hem , het beleid der zaken aan zi
jne gemalin
,

over te laten, welke reeds met eenige Guliksche raadsheeren was tusschenbeide

1419 getreden en eene sonrt van bemiddelingbewerkthad. Bl
jnahetgeheelejaardoor,
hielden zi
j en haar Raad, z0oteNl
jmegen a1steJrnhem onderscheidenebi
jeenkomsten en langdurige ontlerhandelingen m et de ridderschap en steden ter handhaving van 'sYorsten bedreigde oppermagt. Doch vruchteloos waren hare pogin-

gen. In naam des Hertogs moest zj eindeli
jk deridderschap en steden des lands
25 v. van Gelre .en des graafschaps Zutplten verzekeren , dat haar gemaalniemand ter

Wmai
in
-zake des verbands een kwaad harttoedragen ofmoei
jen zou;dathi
jgeene steden,
a
nd
sloten of eenig gedeeltedeslands verkoopen, verpanden ofop welke wl
jze ook zou
vervreemden zcnder vaorkennis der ridderscbap en van de vier hoofdsteden, welke
dan na een onderzoek van den staat van zaken door gevolmagtigden ,te zamen met

tIeGuliltsche Raden de noodzakeli
jkheid, om hetvoortedragen bi
j meerderheid van
stemmen zouden erkennen: in geval van afstemming, zouden zi
j evenwelden Hertog niet kunnen beletten,doorvervreemdingvan zi
jne eigene goetleren zich te redt
len. Ten slotverklaart de Hertogin, dat elks regten en vri
jheden, voorregten en
vergunningen, z00 als hi
j die van ouds bezeten had, zouden ehandhaaftl wordcn. Ditbelangri
jk staatsstuk werd door de Hertogin en achtGuliksche raadsleden
bezegeld (l).
Hoogst gewigtig en voor eeuwen beslissend was deze uitslag voor Gelre. Ridderschap en steden waren van nu aan tot één ligckaam van landstenden,ofschoon nog

niet ontler den naam van Staten, vereenigd;hare bi
jeenltomsten zonder'sForsten
vnorkennis gehouden, waren gewettigd ;hare inzage in het bestuur des lands moestde

Hertog gedoogen niet alleen, maar zi
j waren zelfs uitdruklteli
jk gemagtigd, van
zi
jne beschikkingen kennis te nemen en, hetraadzaam oordeelende, deuitvoering
tlaarvan tebeletten;en eindeli
jk washetverbond,waarbi
j zi
jwaren overeengekomen,
geenen Heer dan wien de keuze der meerderheid daartoe bestemde, te huldigen,

ongeschonden gebleven. In dat verbond doorde burgerste Jrnhem ,en ongetwi
jfeld o0k in de andere steden , op aanmaning der burgemeesters bezworen , traden

van tjd tot tjd vele andere Ridtlers en knapen uitdevierkwartieren,totdathet
in veertienhonderd zes en dertig plegtig bekrachtigd wertl dpor den Vorst, wien de
lanpzaten , ondanks den Keizer, in het bewind wisten te handhaven , maar welke

(1)wINOFF,Gedenkm.xilde Ge&ch.m.Gelderl.D.111. oork.H0.188.bl.371.
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flaarvoor o0lt ten laatste de meeste taklten des bestuurs aan hen moest over- 1406-1433

laten (1).

Te midden dezer binnenlandsche staatkundige verwikkelingen , had lxTxorp m et
.

zww van W:?
g
r':rnn een verbondvoornameli
jk tegen Etreehten Jmerefoort gesloten,
om zich , naar het heette, te wreken over den tegenstand, welken de Gelderschen
van de ingezetenen dezer stcden te Gorznehem ontmoet hadden. Onder andere

punten werdhierbi
jbepaald,datin gevalmenJmerefoortenMontfoortbemagtigde,
deze stad aan zAx van Wdl
r
7':r:zl, gene aan azlxovo zpu komen ; en voorts, dat de
*

beitle Hertogen bj het openvallen van den Ptrechtschen zetel, metgemeen nverleg
in tle vervulling daarvan zouden voorzien. 9it verdrag moestbeiderzi
jdsdporacht
hertogeli
jke Raden bezegeld worden; doch dewl
jlRElwovn02 datpasmetzi
jneridderschap en steden in onmin verkeerde, verklaarden deze,ditverbond eerst dan te
zallen bekrachtigen , wanneer die geschillen vereFend waren. (
2). Toen hieraanvol-L22v.
d
ente-

aan was, namen o0kweldradevi
jandeli
jltheden tegen Utr.
enhteenen aanvang,wiermaand
aioop recds gemeld is en in welkeRslxoup geheelin overleg metzi
jneridderschap 1123
enstedenhandelde(3).Hjzelfbeleefdenietdegeheelevoltrekking dervredesvoorwaar- 25v.
den. Onverwachls overleed hl
'
i bi
i een kortstondiz
nponthpud in de buurschao
Ter Zomer*'
*'
u' *
*
L.

maand.

.

et,nabj Rozendaal. Als delaatstewettigemannell
jketelgvan hetGulil
t-Geldersche stamhuiswerden zi
jnscbild en helm methem in hetkloosterM onnzkltt
zzzen bi
j
Jrnltem begraven (4).
Uiteenloopentl ishetoortleelderti
jdgenooten overRslxovn lY,en meerofminder
gunstig naar mate hunne bel
angen doorhem bevordertl,ofgekrenktwaren (5). Xaar
.

het nageslacht vereert in hem eenen vredeminnenden Yorst, die nooit nngetergd of
ongeroepen het slagzwaard aangordde, nimmer de trouw aan wcord en eed der ei-

genbaatopoferde,opregtheidmetvoorzigtigheid zamenpaartle en donrwi
jsbeleid den
woeligengeestdesti
jdsbjzijnennderdanenbe,tuurtle,waardoorhi
jdie hevigebotsin-

(1)w1zHoFr,Gedenkm.lïfdeGench.r.Geldert.D.111.b1.CLII,6Lll1.
(2)wzzsorr, Gedenkw. wffde Jedc/l.p.Gelderl.D.111.Oork.No.385,386.bl.363-368.
Hetverdrag is van 3 v.Zomermaand,1419.

(3)Ziehiervoorbl.482,483,533-537.wlzloyr,Gedenkm.vïfdeGedcâ.m.Gelderl.D.111.
b1. CLIV-CLVII. Verg. powrzxrs, H ist. Gelr. Lib. VIII. p.408 sqq. stlcurzxspnsT,Geld.
Gcdc/l.B.VIlI.b1.189 enz.

(4)cltron.Tiel.p.494.'owTzw!s,Iliat.Gelr.Lib.YIll,p.415.stlcnTzxnoAsr,Gdd.Ge:cé.
:.YIII.bl.193. wlzHorF, Gedenkw.lïfde Jeecâ.T. Gelderl.1).111.b1.6LVIlI.

(5)Chron.Tiel.p.494,405.
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1*43-3 gen voprkwam ,welke elders den

stri
jd tegen het vorsteli
jk gezag zoobloezigkenmerkten (1). Het evenpigt van magthieruittusschenVorsten Volk ontstaan,werd
later en te spoedig verbroken. Be oorzaken hiervan, zoowelals de gevolgen , zullen ,

om een zamenhangend geheelte leveren,in heteerstltomendetl
jtlvak dergeschiedeni!
van Gelrenntwikkeld wûrden.- Beschouwen wijthansdegebeurtenissen in
FalEsLAwn en Ghollwozx,welkegewesten wi
jaan beteinde van hetvorigeti
jdperk
in eenen staatvan vrede verlieten (2). Xetbehulp derHamburgerswerden de Hol1108 landers die sedert lang met hen in onmin leefden , uit de lantlen beonsten de E em &

verdrevcn, waardnoronk hierde binnenlandscherusthersteldwerd (3). De omstandigheden verhinderden Hertog w lLxzzx VI van Ilolland , zich hierover te wreken. Ii
j
drongen hcm zelfs, hetbestand met (1e Friezen van OoatergoenlF entergosteetlsteve
'r-

lengen,wien ditin hetbelang van hun hantlelen zeevaartnietonverschilligwas(1).
De Stellingwerver, Schoterlander en Oostzingerlander Friezen daarentegen waren in

geschil met den Bisschop van Utreeht,welkeonlangsdeheerljkheidKuinredoor
aanknop met het Stzeh'
t vereenigd had , zoowel om de grenzen aan dicn kantuitte

breiden,a1s tegende onrustige naburen te verzekeren (5). Hetisligtte bevroeden,
dat de genoemde Friezen hiermede bedpeld wnrden , en deze weinig gedientl waren

met zulk eeùen magtigen nabuur, welke hen uithet kasteelKuinrete allen ti
jde
bestoken konde (6). En toen deBisschop hun gelastte,delanderijen,welke zi
jin
pa
c
ht
bez
a
t
e
n
t
e
ont
r
ui
men
of
de
ze
dezeheerli
jkheid in het kerspel llinelham in
laatste aanmerkeli
jk te verhoogen, weigerden zi
jbeide en hetwrolkkend misnoegen
ontaardde weldrainopenbarevl
jandeli
jkheden.Eindeljk begreep men hetgeschildoor
goede mannen te beslechten , en te F ollenhove werd in tegenwoordigheid van des
Bisschops en der Friezen afgevaardigden , door zAxlcH, Abt van Stavoren , w ltrEx
1:v. na% Renen , Proos'
t te E m m erzk, en zes schepenen uitde steden beventer , Ac-pez:
l1
lo
oim.
40
8 en zwol, als zoenslieden , een verdrag getroffen. De Friezen zouden wegens de achterstallige pacht den Bisschop in eens tweeduizend zeshonderd outle schilden , elk van
drie-en-zertig Vlaamsche grooten ,en bovendien van ieder huis TierVlaamschepenningen voldoen , en dit bedrag moest verdubbeld worden , wanneer debetalingnietop den

(1)ypwTlwrs,Ili&t.Gelr.Lib.YIll,p.415. stlcHTExoRs:,Geld.Gesch..
B.A7lll.b1.193.>!Juoyy, Gedenkw.vffde Gesch.r.Gelderl.D. 111. b1. CLIX.

(2)Z.iehiervogrb1.425 427.
(3)F.szozlkos,Fr.Jccrz.D.17.bl.271-279.
(4)Zieh'
îervop'bl.V 1,452. Vez'g.ï.stjtlçljs,Fr-7x>.
:.'D.lY.b1.279--28J(5)nvxBzl,A aleet.T.ll.p.385- 390.nvxvà:,Kerkl.en lfere/f/.Detwnt-'
.b.I1.N,30-36.
(6)k.xzeEqps,Fr.Jaarb.D.l5T.1:1.287.
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bepaalden tt
jd geschiedtle;delanderi
jen in denIhselham zouden aan deFriezenjaar-11
44
06
33
ljks tegen vier penningen sterlings elk morgen verpachtworden, dochwederaan
den Bisschop vervallen,wanneermen driejaren metde betalingderpachtten achteren was. Be Bisschpp zpu op het kasteel K uznre eenenvoogd stellen, welkeden Friezen aangenaam w as en die zich m oest onthouden van elke beleetliging cf verkorting

hunnervcorregten en vri
jheden; wederkeerig beloofden zi
jzich v&n alle vi
jandeli
jkheden in Kulnrete zullcn onthouden. geze voorwaarden zouden beiderzi
jds ongeschnnden bll
jven, op boete van drieduizend oude Fransche schilden voor den overtreder (1). Ditverdrag werd twee zagen later doar den Bisschop m et de drie orerjsselschesteden,en ongetwi
jfeld nok donrdeFriezen bektachtigfl(4.
Geheel Frzesland tusschen de Zttzderzee en de Laumer., genootnu de voordeelen
YRR 6Ci10R1;ndSCl10n Yrodej Wint O0k het bestand met den Graaf#an K olland werd 29M.

R0ZfSt-

W020Y i0Xl0t1Wtl (3). D0 VOVZOPZiRX V2X DEKAMA m0t %OTNIA Slroktoten breidelmaand
aan de nnodlottige burgertwisten (1). Xaarde dood dezermannen ontstak hetnim- 1109
mer geheel uitgednofde vuur der tweespalt op nieuw en hevig ,hetwelk doorde kloosterlingen ,die met deze en gene vermpgcnde Edelen in bondgenootschap tratlen , dapper werd aangestookt. De Schieringers openden dit bloedig tooneel onder voorgeven ,

datdeVetkoopershetontwerp koesterden,hen,zonderonderschei; van kunneefja- 1l1
ren, zelfs de zuigelingen niet uitgezonderd , aan hunne wraak op te oFeren en daartoe

desnoodsvreemde hulp in teroepen (5). lanstondsnamen zi
j GostlwK EIOB> A van
Pinu 'um op den weg naar Kollum gevangen en vnexden hem naar het huis van
TJAARP zoxczxA te B olemard. op ontbod van zoosr, dea zoen van Hlnnxww ,kwa-

men onmidtlelli
jk deOALAMA'S,zp0 AvLvA,TzzaK wALTA en szxKz RooRnAmethunne
gewapendemannen op zi
jnestinsteNzeumland nabi
jBol&mardtezamen endreigden
zoxoxxx, dat zi
j zich op zi
jneverwi
jderdstebloedxerwanten zouden wreken,indien
(1)prxnzn, Analect.T.I1.p.390-397. v.xlERls)Cltarterb.r.Ilolt.D.l7.b1.107.Clvarferâ.r. Friesl. 1).1.bl.361' 367. IIIJXB&R, Ikerkl-- en ïkkreltl.Derenter.D.II.bl.36- 38.
Verg. occo scwqtEyszs, b1.159. IJBBO Exxlcs, Rer. Fri'.N :'
6.f. Lib. XVII. p.253. wlxsExlrs,
.
Cltron.r.Friesl.B. VlII,b1.228. scHoxwxcs, Fr.Ilist.B.YII) bl.233. F. szogans,Fr.Jaarb.
D.1V ,bl.287- 293.

(2)DrMBAR,Kerk-el Mkreltt.Derenter.D.11,bl.38.
(3)v.MltRls,Charterb.t.Roll.D.IV,bl.133. charterb.t'.Friesl.D.l,bl.170.
(4)Zielliervonrb1.412.
(5)pcco sclatEwsls, bl.161, 162. Verg.rBs0 zxxlrs,Rer.Frïd.Sïdf.Lib.XW I,p.2* i
welkedewaarh/d dezerbetigtingbetwi
jfelt. wosvxlcsschrj'; ktLewustephn eerstaan (
k Yet.
koopersen (
laarna aan deSclllringers foe. (Aron.p.Triesl.B.YIII,bl,
$2291
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1Iœ- hl
j den gevangene niet slaakte. 0p grond, datuloozxA hetmoorddadig plan der
1133 Vetknapers tegengehouden en daardoor de Schieringers aan zich verpligt hadk werd

hi
j,op aandrang derburgeràvan Bolemard,ontslagen en doorhen,zooweleers-a1s
veiligheidshalve naar de stins te N ieuwland geleid. Hier zat wlzBo xlxxzxA ,een

Schieringer opperhooftl, gevangen, dienu o0k op HIooEMA'saanzoek invri
jheid gesteld werd (1). Dewederzi
jdsche verbittering steegzoo hoog,datmenschiermeentle,
Gode eene diensttebewjzen, wanneermen zi
jnetegenparti
jkrenkte ofvanhetleven beroofde; en de Schieringers,welke opdienti
jd verredemagtigstewaren,ver4'olgden m et de uiterste woede de Vetkoopers, van welke vele doodgeslagen werden

en vele overdeE4z4>bl
j Jonkerxzào ten Broekeeene schuilplaatszochten (2).
Hertog w xlalzx van Ilolland h>d door tusschenkomstder Hanzestetlen , met dezen

wpelziekenEdelman een wapenstilstand getroFen (3). W aarscàjnljltheefthj om dien
tl
jd n0k hetbestand melde Friezen weder verlengd (19. Zeker is, dat in het
volgenzejaarHertog wlLxzEx,steedsin 2en Geldersch-Arkelschenkrl
jg gewikkeld,een
1 v. vrede voor driejaren metdeFriezen,de stad Grong
-ngen en deOmmelande'
nheeft
00;st- esloten
Daaand V
, waarbj inzonderheid de belangen des handels werden behartigd (5).
1411 Doch de buitenlandsche rust bevorderde slechts de binnenlandsche onlusten, en

hetjaar veertienhonderd.elfin het bl
jzonder,heeftwegensde veelvuldig gepleegde
mpnrden en geweldenari
jen in degedenkschriûen eenetreurigevermaardheid verwor1412 ven. Te vergeefs trachtte TzAAan z0wGEMA zich van de slinsvan zoosT HloozxA le

Nzeumland bi
j verrassing meestertemaken. Hi
jwasreedsmetzi
jn volk bi
jnaover
(Ie valbrug geraakt, toen hem HIBOEMA alleen methet zwaard in de vuist zoo gewel-

dig aantastte,dathi
jden moed verloorenmeteen aanmerkeli
jkverlieslerugweek(6)k
stouter en gelukltiger wasde overrompeling van B olemard door nooo EEITEXA . Abt

<an Oudeklooeter of Bloemkamp,een man van adelljke afkomsten doorzjnegeleerdheid en deugdenvermaard. Reedslanghadhi
jvruchteloosbl
jdeBolswardersopv0ldoening voor het vermoorden van een zi
jnerkloosterbroedersaangetlrongen,toen hi
j
besloot zich zelven regt te verschaFen. Negen dagen vôôrKersmisruktehi
jin den
vrnegen morgen metzt
l'negewapende vrienden en monniken voorde onbezorgde stad

(1)occnsczatxxsls,b1.162,163. wlxszxlrs,chfron.t.Triesl.B.YllI,b1.229,230.
(2)vsso Exxlcs,Rer.Frù.Ilist.Lib.XVII,p.257. scuoTzwrs.Fr.Bist.B.VI1.bl.235.
1

.

(3)Charterb.r.Frienl.D.1.bl.370,371.
(4)k.szozRos,Fr.Jaqrb.D.lV.b1.297. Yerg.charterb.p.Triesl.D.1.b1.372.
(5)..xxEhls,Charterb.m.Holl.D.IV.b1.172,173.Charterb.r.Triesl.D.1.b1.373)374.
(6)occe sczqtzwsls,bl.163. wmsExlrs,Cltron.w.yrienl.B.VII1.b1.230.

9 ES Y I D E R LI SD S,
en nam haar in, Dertien medepligtigen'aan den moord wcrden edood, cn anderen ,1106-welke de gevraagde voldoening verhinderd hadden , naar het klooster gevoerd en op 1433

losgeld gesteld. DeBnlswardersvo1spi
jten schaamte,dateene bendemonniken hun
dewethad vnorgeschreyen,tasllen in hetvolgendejaartweemalen hetsterkgebouwde
en welbewaaktekloosteraan,doch werden telkensmetverliesteruggeslagen (1).
Geli
jk vroeger in ti
jden van beroering en spanning onderscheizene gemeenten in
Frçealand zich wel eens t0t handhaving der rust en veiligheid hadden vereenigd,z0o
hieltlnu n0k t0t dat doelde Kerklandraad van Leeuwarden met de leeken en Geeste-

li
jken van W irdum ,W artena en Grouw eenebi
jeenkomst,waarmenovereenkwam ,
))de onschuldigen en verdrukten tegen alle geweld cn onregt te beschermen , maar de

onruststookers en booswichten ten strengstetevervolgen en tetuchtigen (2).'' goch
de woede vén den burgerhaat werd doorde op nieuw ontstanegeschillenvan deStelling-

werversen hunnenaburen metden Bisschop van Utreeht,vooreenigentt
jd gelenigd.
De twistwasoverdelanderi
jen in den llqeelltam ontstaan,over welkemenvi
jfjaren
te voren den znen gemaakt had (3). Eene bende Stichtsch krijgsvolk rukte in
Stellingmerf en legt
le Peperga,Wî:dof
g-k met eenige andere dorpen in de asch.
Nog grnoterverwnestingen rigtte 'sBissthopsXaarschalk,Aoola: vanZztlf:zdp,in Lem.terland aan ,waar onder anderen Zemmcrhoek met de kerspellterk-in brand gestoken

wer;;dochtoenhi
jdieperlandwaartswildedoordringen,tastten hem develdbewonersmet
zulk een gewcld aan,dathi
jmetbl
jnaalzi
jnvolkverslagenwerd.9itbragtnngetwi
jfeld
den Bisschop totvreedzamergedachten,temeerdewi
jldeOnstergoërsenB-estdrgoërs
den Stellingwervers hunne hulp aanboden. Immers werd knrt daarna door geko-

zene scheidsmannen uitdedrieOverjsselsche steden,Oontergo,W estergo,Groningen,stavoren en Dodzngaweretal, te rollenltonebepaald enwederzi
jdsbekrachtkd,datdeStellingwerversenhunnebondgenooten, denBisschop van Utreeht wegens deze en vorige onlusten twee en twintig honderd oude schilden zouden voldoen ,
maar daarentegen werden de bepalingen van veertienhonderd acht m etbetrekking t0t 21v.
W in-

delandergen in den lh&elham , te hunnergunstegewl
jzigd (4). Dien zelfden dag 1
te4
rm.
ja

(1)wlxsExlrs, Cltron.r.Friest.B.VIlI.bl.231. rssogxxlrs hechtnietvcelgeloofaan dit
verhaal, hetwelk hl
jmet een gniscredat?begint, Rer.Fr,'#.#l':f.Lib.XVII.p.258. scsoTàxvs,Fr.Hist.B.YII.b1.236.

(2)Ckarterb.r. rriezl.D.1.b1.375-377. Vertaald door k. sznERos,Wedc/lr.r.Frie&l.
D.1.bl.666.

(3)Ziehiervpnrbl.566,567.
(4)ncco sclatzxsls,bl.164,165. rssn éxxlrs,Rer.Fris. Sïdf. Lib. XYIl. p.257,258.
wlxsExlrs,chron.r. Frïedl.B.YIII.bl.210. scsnTzsvs,Fr.Iltnt.B.#11.bl.235,236. Cltar11 DEEI,, 2 STrx.
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= slcc'
t.
2e Btjschop :en vredeverbbnd vyor (Ieh ti
jd van weuigjarenmetdeFriezen
hè'
w'
èsten de flliodrz, waariù àl de steden eh ollderdaheh v4u *et Stitht be''
tepe'
: wàten, eh bt
j welk Men elkànder veiligheid vqn pergxen en govderen beloôfdè (1). Hbtl
tkiten van ditverbond wâsaanbeidezl
jdehdoeteeuegezondestqat-

kunde gewettijz. Xiet alleeh werden dewederzi
jdsèht haàtlelslhugen hierdobrbevôrzefd,maavden Fèiezen k0n de vriendschap mtthetStitlttnietohversehillig zi
jn,
dewi
jl& wapenjtilstand'met Iloklahd ten einde spbeddeeh de veenieuwing daavvan
ènzekèrlvas;daarenbôvcn konden lijteli
jk deonlusten,dièthahsbeoesten4eZ.
y*p4t
mdez
htvijer'
dan ooit woedden,onk t0then overslaan. Kwam hùn in dbze omstqadigbeden
de hulp des Bisschnps te stade,nietminder moest het vredse rbond met ben o0k ditn

Kerkvnogdwelknm zi
jn,welke uithbofde dertwisteh in Wtrch.
t,een kri
jj >etIfolland moest duchten e'
n die ueeds een oè.g op Geohlngen gevestig; hield , om die

stàd geheel aan àich te ontlerwerpeh,vaaè tkans de Khrikkelijk4t: verêeeldheden
hetaileh (2).
HlsKk Asb::A ,aanvoerde? vandeY hieHagersin hettegehwoordig &a'l-Frïeœ/eW en

die steeds in de haauwste verbindibj e tde Gronii
ngets gestaau kad ,- :4eerxxso

tettBèoeke uit E-5#- verdreven bn naat Groninsen gevlul (.
3). Hier4fmulaan
het hoofd dtr Scbieèingers comcx zAxGzs van Stavoeth , eeh Acbrauder,- dig en

heefsc'
bzuchtij1aà,di'
e evèn alszj'nvaderzAxoxsco-zx#reed'
sondersckeideneaalen
ze burgeme:sterli
jke wayrdigheid beklced ha; en den Utrechtschen Bisscbqp lnegen
las,hètgeen nietweinig deburgetonlusten bevôrderd.e. Veleleda &&u '
denstbdeli
jken Raàd , bovenàl Lrbot: en zA> slcxlwoz, %%K>AED en KADG G HOK>KIIG*, JAKOB
sc% LGk, EVEKF
r A lGBoLns en zAw w lcllEllào ,alle oud-hzrgemeesters,onde- eunden

zi
jue bèdoelingen, en Bisschb? atnnxx Tan #/c*#:wAèï- bleefnietingebreke,
'

èfsèhoon md wèiàig kevol'
g,hen aah te moedigén mm hem de '
beerscba:
ppl
''derstad
5

*

ih'hànêbn te kpeleà (4.
). > k'e- tvanxysxtT
teGê- çngen 4e*d'pp nieuw delang
k!ùii- db4.,
rilïeà bùtwâkeh.De Sél
aierisgerswildenl
he'
m tegenRxxotœnWree::,
onderw

jteùne ,Wdk
''
eind.eVetkeperti
jvérigèterdedigersvond,waardoo:detweepartj'mmeh
van Hikhorsten en Broekhorsten ontsproten en de stad in verwarring geraakte. Hevig

terb.m.Triesl. D.1.bl.379. nrxBlh,Ketkl..en 'Fàrelll.peventer.D.lI.bl.55. k. spoEl1)s.
Fr.Jaarb.D.IV.bl.307 311.

(1) cicrfers.1'.Frie&l.D.1.b1.377. DrxBza,Kerkl--es iFereltl.beventer.D.Il.bl.53.
(2)k.szoznos,Fr.Jaarb.D.IV.bl.315-317.
(3)occa sczhtExsls, bl. 164.z.os tgxuG:, Chron. Gron.b1.77.s.zkucxs,Corte f/lf*n.
b1.447...:XM>GA,Hht.v.Oodf-Frïe4l.bl.180.

(4)VB::zke's,Aer.Fri&.Sïdf.Lib.XYI1I.p.259.scderzxrs,Fr.S
'ht.B.VllI.bl.2.
39.

D ES Y I D E R LA N D S.

511

h rstte de vlam der tweedragt 1o,, tnen de Hikhorsten ofSchieringers eenige Breek- 14m
horstgezinde regeringsleden ophetstadhuis overvielen
1433
. De bur
gemeester zouAx azxozas 23v.
werd midden in tle raadzaaldnorstoken
W i'nm.

,enALB.U sxavsmsnevenszAxlzKxAx,lide 1t13

zwaar gewond , uit de vensters op de markt gewprpen. Hier ontmnette de woedende
menigte Ilsxnalx cLAx'
r enzi
jnvaderov'
rocLAwv,die zi
jt0tin huisvervolgdeen altlaar afmaakte. ALLERT cu x,
r werd aan tafel ednnd;zi
jn zoon wxzBRAlT,ennzTxAh hzxosh:, zoon van den vermnorden burgemeester, ontsnapten ter naauwernood in
de kerk der XinnebroedersnfFranciskanen hetgeyaar. Op aandrang4an cnppzx zAwozs,
welke daar deopraermakerswerdnndersteund,moesten deYetkoopers,bi
jeenbesluitvan
den Raad de stad verlaten. Hunhopfdazxxox.T urolyoz,van een 0udenzeervermogend

#eshcht,metzi
jnekinderen,benevenswzzBawx'
z,zou&x enovvocmAxTdeJbpg:)de
burgemeesterBltvzxctzxo:metzi
jnebehuwdbroeders;deraadsheerna>ohIKTEhBarGoxx
metzi
jne vierbrnedersLoozwzzm,BAXTEI,T,z0uAxenxoztoF;xzlwornBzvns,AhxorT
van é'f::wz
u?f
g'i en vele andere burgers en vrienden begaven zich naar Jonker Kxxo in

Embden,die hen metopen armen'
ontving. Derwaartswendden zichinsgeli
jksalde
broeders oxsTxxAx: en hunne aanhangers, metxrppzll)A, Hnvwzhl)A ,oocKlxoA enan-

tlfren,welke doorcoppsx Jasoxs,diethansmetzl'nevrienden in Groningen en dz
Omm qlanden uilsluilend het oppergezag voezde, verdreven en verh nnen waren. Kort
tlaarna vielJenker Kxwo in Reiderland en Ternielde er twee sluizen ; twee dammen

weiendoorgestoken en de dl
jken verwoest,waardonrdatland almeeren meerwegspoelde. De kerspelsFermnum ,oterdam ,Keveqke.,K :ïo:rd,Bierwm en Spiik
legde hi
j in deasch. CoppzxzAxoo bezette nndertuochen 4e schâpnen RezderAql,
Muu terzç
jl en Oterdummerzù'l,en ligtte uit verscheidene kerken de gouden eu
zilveren kpstbaarheden,van welke hi
jteKampenarends-guldenslietslaan,diemen
mderhand lppens-guldensnoemde(1).
Middelerwjlmaakten de Sckeringers in W u tergo zich meesterunStaporen en lav
verdrevendeHollandKhebezetting (2).Nietalleen mnestde Grnafvan Fpllcld donrL
ente.
Dlaand.
de omstanigkeden gedrongen,zlnespjtverkroppen (3),maarzelfshetbestAptlmet 1414
.

(1)occosczvtzssls,bl.164.z.nztzxxzs:,Ckron.Gron.p.78,79.s.zzRlcss,cortecAros.
bl. 447.x. B:XIXGA, Rist. r. Ooat-Friesl. bl. 180- 184. r>> XMMIVS,Aer.Fri..Sùf.Lib.
XVllI.p.260.scaeuxts,Fr.Sïdf.B.YIlI.b1.240.k.wQx1lD:,Fr.Jllrâ.D.lV.bl.320-3% .
wxsTzsoohp,Jaarb.r. Gron.b.II.b1.341- 343.

(2)occescwhtusls,bl.165.

(3)ZiehiervoorM.1 1.
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14
10
46
33
- deFriezennng vooreenjaarverlengen (1). Stavoren bleefin hunnemagtrenFrçenland tusschen de Zuzderzee en de Zcyodr' 5:a8 nu geheel aan het Hollandsch gezag

26v.nnttrakken (2). Later vernieuwde Hertog wzLszx insgcll
jksdenvredemetRzxo ten
V1
lt
4
'e1i4
l
p.wrp,A,(a). om zich tegen deaanslagen van dezen edelman en deGrnningerballingen,die sederttweejaren zich bi
jhem ophielden,te verzekeren,slootdestedeli
jke
regering van Gronzngen metFzvellnno en een gedeelte van E un&lngo een verbond.
3len moest wederkeerig en op eigen kosten , elkander tegen Kzxo of anderq Duitsche

Heeren en vi
jandiggezinzelandzatcn helpen en beschermen,zondergezamenlt
jketnestemming geen vergeli
jk trefen,en elk in zi
jne vri
jheden en regten handkaven,alles
onderverbeurte<an duizendoudeschildenboetevoorden overtreder.Derenten en opbrengsten van de goederen der owsTA's zouden , zo0 langdezeEl len nietmetdestad en hare
bondgenooten verzoendwaren ,in beslag genomen en t0talgemeen nutaangewend Worden.

jg metxllo
voortvloei
jende,zouden uitde goederen zi
L12
v.De nadeelen uiteenen kri
jner
ente.
ll
aaand.aanhangersen verdedigersaan dezezi
ldederE ezll'worden vergoed ($.
1415

Deze Voorzorg was echter le vergeefs. Kzlo verscheen met een aantalvaartuigeq

teFermsum ,Waar0P zichcoppsw JAaozsdadeli
jk meteen deelgewapendemanschappen derwaarts spoezde en hem hetlanden verhinderde. Ondertusschen had eene Die-

nigteGroningeren ommelanderballipgen teEeldezich metTerscheideneaanzienli
jke
14v.Drenthenaren vereenigd. In den nachttrok zi
jlangsden PotterwolderofHezenschen
l
l
e
r
l
k
t
t
l
i
j
k
na
a
r
Gl
.
o
nz
n
ge
n)
e
e
ni
ge
r
a
p
pe
g
a
s
t
e
n
ge
r
a
a
ktenoverdegracht#beklommeninstilte
lllaand.
(len muur en sloegen de l-poort open , donr welke de overigen-binnendrongen. Ter.

stondstaken zi
jeenigehuizeninbrand,totteekenvoorxzzovanhetwelgelukkenvanden
aanslag. Coppzx zAhqEsditmerltende,vlugttei
jlingsmeteen kleingevolgnaarKamPen,zi
jne benden liepen uiteen,en RElotrok ongehinderd metzi
jnemanschappen
naar Gronlngen, waar hi
j deVetkoopersin hetbewind plaatste. Hi
jhersteldehen
tevens in hunne goederen en in het gezag in de Omm elanden , waar alom de burgen
der Schieringers omvergewnrpen en hunne bezittingen te vuur en te zwaard verwaesl

werden. lu namen van alle zi
jden de OmmelanderSchieringersdevlugt,meestendeels naar Iloorn in W e&t-Frlenland. CopvzxzAxozsbegafzich eerstbi
jzi
jn aanhang te Sneek , en toen naar Boleward. Gvonlngen was nu hetalgemeenetoevlugts-

(1).v. MIERIs, f'/lcrfeêâ. tl.Ilbll. D.IV. b1. 286, 288, 289. Cltartet'
b.r.kkiesl.1).1.
b1.383 3% .

(2)Vcrg.k'
.szol
mos)Ft'.Jdcri.D.lV.bl.323,321.
(3h
Jcharterb.m.Tliesl.D,1.b1.386.
(I)Ios!5GA,Slaatsr.D.1l.b1.230,231.nxlEssxsjMon. 6r:Al,I).lV.p.799.
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gprd der Yetknopers gewprden. De Graningsche Schieringers wendhen zich t0t den 1106Bi
sschop van Utreeltt en ontvingen van hem beloftevan bi
jstandenbescherming,t0t 1433
welk einde hi
j met toestemming van den Paus,zesduizend dukaten z00 :an zi
jne

geesteljkea1swereldll
jkeonderdanen ligtte (1).
Na het verdri
jven der Schieringers, kwap Kzxo metGronzngen,Ilunningo en
Fioelzngo overeen, dathi
jnoch zi
jne nakpmelingen de stad en tlebeide gewesten
in hun gezag en regthinderli
jk zouden zi
jn,van hen geenelandschatting afvorderen,
ofeenig slntin deze streken aanleggen. Hierbi
j waren n0g eenigebepalingen gevoegd, welke op de regtsbedeeling en veiligheid &an beider onderzaten betreklting
hadden. Ont
ler anderen mogt niemaud aangehpuden wordeB , dan om Fchuld door 211'.

W ign-

hem ofzi
jne erfgenamen gemaakt (2). Kzlo werd voorzi
jnemoeite eenes0m vanmaand
ongeveer duizend gulden toegeltend
Zoodra hi
j vertrokken was, trad Groningen 1415
met Ilun&ingo en Fivelzngo in een tienjarigverbond,waarbt
jzich vervolgensook
.

Fredemold, Ilumnterland en Jeltt f:rwpel:n vaegden , t0t verdediging hunner

gemeenschappell
jke vri
jheid tegen alle vreemde Yorsten. Elkderbontlgenooten z0u
zich op eigen kosten wapenen , en geene zonder toestemming der overigen eenig
verdrag aangaan. De onderl
ing ontstane gescbillen moestv'*. door zegsmannen, of
indien ditnietgelukte,np eenejaarli
jkschealgemeene zamenkomstvan afgeraardigden
te Gronçngen beslecht svorden. coppzx zAhozs, zAKon scszLoz, zAy TEy HovE en
anlere hoofden der Schieringers z0u men uithetlandweren enoveralvervolgen ;de aan

xsxo beloofde s0m werd zl
jnen zaakgelastigde,'Focco rKEwA,terhand gesteld (3).
De Graaf van K olland vernieuwde den vredemetKzxo, den beschermer der Yet- 18v.
k
Bloeim
oopers, maar verlengde o0k tevens het bestand met Oontergo en W eetergo waar 1416

de Schieringershetbewind voerden (1). Immerswaren.devoornaamsteFriescheYetkoopers naar Gronlngen gevlugt, en hier lieten de Schieringers hen ook niet in rust.

(1)occa sczlttEssls,bl.165,166.J.OEtsxxEG:,C/lrpl.Gron.p.79.s.zzltlcns,Covte6'
/lrd,l.
p.418. s.:EsI5G:, Sïdf.m. Oo&t-Frient. bl. 185, 186. r::0 zxxlrs, Aer.Frin.#ï:l. Igb.
XVIII. P. 262)263. wzxsExlrs, Cltron. r. F-riesl. B. VllI.'bl. 232. scaoulRs, #r. #ïdl.
clrâ.D.IV.
B.VIII.bl.241.IDSINGI)Staatsr.der Nederl.D.lI.bl.231-233.k.szoERDs,Fr.J'
b1.326- 331.w>:srEwnol'p,Jaarb.m. Gron.D.II.bl.344- 347.

(2)oRlEssEw,Mon.&r@Al.T.1V.p.801-803.
(3)UBBO Exxlvs,Iler. Fris.Stàf. Llb.XYIII.p.263.scHoTzxrs,Fr.Wùf.B.Vl1I.b1.241.
lbslsGw,Staatsr.der Nederl.D.II.bl.234.

(4)v.Mlzqls, ckarterb. r.Iloll.D.IY.bl.368,369.wgsTEipoEp,dqars.p.Gron.1).ll.
b1.318.

'

'
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1e - m :e btagten in vea eniging met hunne verdreven aanhangers uit de landen aan deze
1433
.d des D oluru

en gene zi
ge

,een:krjgsmagtbi
jeen en vielen onderaanvxring vah

smco gzAltoA ofezAAhoKM.
&, inLangemold.FoccovKxxArukteop11stvann wom eteene

gewapende bendeonmiddelljk tnthulp derVetkooper:aan.AchterNoordhoornbjde
10v. Okmerder Zf/Jgtraakten de beidelegersin een hevig gevecht;de Schieringers werbma
ome
r-den geslagen, vjfhonderd van hen gedood en vierhonderd gevangen nlarGronlnand
1417 gœ gevoerd. Nu tastte vocco VKBNA den vjahtlin Jchtferepeles aan,roofde,
verwoestte tn ketrde met grpoten buitterug. 9e losgelden der gevangenen vetden
tusschen destad Gronzngen ea Kgxo geljkeljkverdeeld (1).Laterwerdenbetrekkeljk

ditpuntjnog eenigenaderehpalingengetrofea (:).KEzotenBroekeoverleednietlang
daarna te Oldehburg (3). Xen schilderthem afalseûn onrustig,trotsch,heerschzuchtig man jwien hetnnch a:n dxrzigtnpch aan dapperheid cntbrak;en die waar-

schjnljk geheelhettegenwoordig Ooat-Feiezland aan zich gnu onderwprpenhebben,
indien hj langergeletfd hadde (é).
lntulKhen had Keizer Slolsxvx:,.
ondee gtvan den staatvan zaken in Frienland ,

den KanselierBunsLow enden kannnik EX>OXIK ctAsmderwaartsgezoMen. Zt
jwaren vanrzien v&n brieve*',gtdagteekènd den negentienden 4:n oogstmaqnd veertienhonded zestien, aân het Fri
,e
scke velk,waarinhj getuigde,datde Friezen van ouds

âan niemand dan aan deu Keizaren hetRijk onderworyn waren;dathj hen bi
jdie
Trjheid wemchle te bewazen,en kqn derulve deze gevblmagtigden zond, om hen
ade:- t zjne bedieliug beken: % maken en over hunn: ohderhoprigheid aan het
Rd
.k - t :en teohderhawçleu (g). m FHeachegtenden te Leewwardên W eenge- pen, verkllxrd,
en datzjuietgezindwaren,htln- vrjeregedngen d:veorregten
kua vrnegee dneedeKeizeo gescbohkeu Af t: stakn,> ar evenwelalsgetreaweledin

en vHenden de:RjksNreid wlrtn,4en Keizeren hetRdk deverKlmldigde eeren

(1)occo sczllœxsxs,bl. 166. E.Bxwxxw, Rist.

Oost-Friesl. bl.187.rsza zxxlrs,ller.

lrïd. Kist. tib. X#1l1.p.*65. wxxsxxlcs, nltron.m.Friesl.B.V1lI.bl.232.scllpuwvs,Fr.

A/f.3.V11I.bl.24à.loslxGw,Staaur.D.H.b1.232;ea deoverigeschri
jversaangehaalddoor
wzszzwx Rp,Jaarb.r. Gron.D.1l.bl.352.

(2)v:so xxMxvs, Rer. Frï4. #ï=. L1.XVIII.p. 265. scaoTzwvs, Fr.Hçat.B. VIlI.
b
.243.
.1

(3):.szwooz,Sïdf.m.Oost-Frienl.bl.199.
(4)rgxo gxxlvs,Ae'. Frh. Sùf.Lib. XYIII. p. 265,2% .wurxooa:,Jllrà.v. Grnw
9.11,.bl.318.

(5)Ckarterb.m.Feïe4l.9.1.bl.390.
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piênst tè b wi
p.da; deh Keizer tèven! xerzoektnde hen te vetwi.
é*ttj4eu, rp welkm1j
jp!
,
%

y

vi
lze hi
j nqdez met Ken in fehndteni! wilde treden (
'1). Xettlit vntvooM
kferdeh d. gezahten tmarrigter >ke t*t deh Keizevterqg,deeijlhunne xlmAgt
zich nietbûd uilgee ektj om (
1* v:lt zwavigheden dnor zt Friezen gtoppetd,uit den
weg te rue n. & vleeide evenwel uit vooêt, tlat mea weldra a&n slleMtlb een

jaahze li
jk gezane hap z*d,metlAlt- d:l vestiging4er%devoorrerten envri
heden te verwerven ,ztewellot Vernietip'ngdee aanspraken A'anAYeemde Vœ sten , als
ler beteugelimg van ze heergebzuthtige bedeelingen der bi
tnenlandscheElelœ (2).

œ'
get%.fdd wqs h:1gedeag- vqndeu Keize f. #qn de Fdezee llet mitISI tot geneegen &qh ;en Graxf &'an #pfl@W . llj k= 4e zidl hieruit aiet v- lgoedz vzi
jne regten en aanspraken op Fezenlnod lelôveaydie vexeleer met eene gehBele 4ernietiging bedreigd werden (3). Ee rabi
juitFeqnktç
.fk wq5leruggekeeM ,h slbi
J- zich met ern/ tegen AsKeizes inzlgtfn te verzctlen. lfi
jverboed den flexergeëts en W esterm :rs 4+41 Keizer Benige e altlg te geven cf voerlleex te erken-

nen; 11i'was dien Verd :leeht!voor'dt FrieKhelunden leenveehefângdchlldig cn
had Wslëœ , zi
jn: rejten op hetkryc%ëgdtetekae hqven. Tezelfden dam'e aef
hi
jin g
'eli
jktn ga4 '
en t-nqan.
den KaseNetmtx- ow , gm alle 4ehlex oeerhnntlèlibgbn G tdt 'tieg6n te stakvn f4). IletI*sk.4 - O-tnrg. O Y zyzdrr
*.

werd 4
,1- t
hem .
- z:
''n broeâer,4en N se p v4u Luik, voar nog é.
% p
-ar ver-

Iengd ï
'.g).
'sKeigertbae elwijzè -ett
betrbltkeel*1GrnnAp en hetGoorW ,- s1 strt'd
>e4 de geveele- , welkeki
jahh& piBzen h- sten & Lqamtee hûd ,opengeleyd.
Immes werd Ksséhop yamxxxlm <an #/>-1:l#eM :- r hem in alde b%ktiagen en
die
regten fl:er KJ
'- vogrzxl
'ena- 4enm re lsehen,
uc: gk
acla..u*en,bn.tlcrbalveiœ kint

op Gronlngenen hetGooregt,bevestigd (:). DitbragtdeGroningersi
enY mekaden
t0tnadenkenengafongetwi
jfeldaanleiding,datzl
jzichdnoreennieuwverbondengeraan-

(1)wlxssxlrs,cltron.r.kkienl.B.VlII.bl.232.
(2)rsBoxxxlrs, Rer.A ï:.Hist.Lib.XVIII.p.%é.stNTz:ws,Fr.Sï.t X.#111.bl.243.
(3.
)F.szomRm ,Fr.Jcc'z.D.IV.b'
l.337.
t4)v.xlEals,C'
âgrferi.m.11011.D.1V.bl.16-397.Cltarterb.m.Frçed'.D'.1.b1.* 2,393
Debrieven zi
jn van den 30van Grasmaand 1417.
(5),
v. xlnl:, ckarterb.m. Koll.D. IV.bl. 395, 39@, 397. c;,.e&rJ. 4h EriesL R 1.
b1.391,393.

(6)v.Mz:'
:B, .
cM'rfers. m.Hotl.D.1,
ç. N.192. le.
k ië-% mn 4en 17 #u $l4#maz>4'
1416. uznw,p.274- 276. -

A L G E X E E 5 K' Q E s û'111E 1)1'
)A 1td
1406- 00R sloten , om zich meeren meer tegen vreemdeover
heerschingte verzekeren. Zi
j

1433 belaofden elkander te goeder trnuw , zonder onderlinge toestemming en goedkeuring
12v. geen bestand met iemand aan te gaan of eenigen vreemden Heer te erkennen ,np
Zo
r-baete van tweeduizend oude schilden , ten behoeve van hen, welke zich aan het vermame
and
.

1417 bond hielden (1). Te vergeefszond hun deKeizer den KanselierBczTsLow en den
Ridder sEFalEo nan Y :zldfzléx:w; zi
j weigerden aan eenig voorstel tot onderwerping gehoor te geven. Dit bewoog hem , naar het schi
jnt,den ri
jksban over hen
enhunnebondgenooten aan gene zi
jde derEems uittespreken (2).Xenbekommerde
zich hierover zoo weinig , dat de nu heerschende Vetkoopers steeds hunne landgenoo-

ten,de Schieringers,alnm, zelfs over deLaumere op hethevigst vervolgden (3).
O0k vernieuwde en beltrachtigde occo ten Wrpeà.hetverbond doorzi
jn vaderKswo
016v.metdestad Gronzngen,Ilannçngoen FzvelzngogetroFen (é).
maOagnd.
st- Inmiddel,was Hertog wzrrxx van Kolland overleden (5). ztjn broederzAw van
Bel
jcen bood denSchieringerstegen deVetkoopershulp en bi
jstand aan,indien zi
j
hem voor heer wilden erkennen. Hiertoe werd OP eene algemeene vergadering te
Stavoren,aan welke 0ok de Groninger en Embder Schîeringersdeelnamen, besloten.
Hetregt z0u in naam des Hertogs, a1swettigen landsheer,door de Grietm ans.en reg-

ters naarhetlandregtuitgeoefend worden,en zj hem hieropjaarlt
lkste Groningen
en te Stavoren den eed O eggen en er de boeten ofbreuken verantwoorden ; twee

grooten Vlaamsch jaarljksvaniederhuis, hetregtvan munten dehonderdstepenning van alle inkomende uitheemsche goederen tcttolwerden hem toegekend. Daar1418

e'
ntegen zou hi
j de Friezen bj hunne vri
jheden en regten handhaven, hen tegen
alle in- en uitlandsche vi
janden beschermen, deballingen aan debeide oeversder
E eme in .het bezit hunàer gnederen herstellen, en niemand buiten Frieeland ter

heirvaartzenden (6).

(1)vBBo Exxxrs, Rer. Fris.Ilist.Lib.XYIII.p.265.scuorlxrs,Fr.Sf4f.B.YlII.bl.243.
IoslsGl,Staatsr.D.lI.bl.234.
.'

(2)xoslxu ,Staatsr.D.II.bl.234.wlsTzxpoRp,Jaarb.w.Gron.D.I1.bl.353.
(3)vBvoxxxlrs,Aer.Fri&.Sùf.Lib.XVIlI.p.265.scnouwrs,Fr.Ilint.B.YIlI,bl.2:3.
(4)Imlzssxy,Mon.Gron.T.lV.p.802,803.
(5)Ziehiervoor,bl.456.
(6)norzhlrsvz.
x llpu , Analect.p. 415-417. z.xznxGz, Ri&t.p. Oont-Friesl.b1.189.
v.MlxRls,charterb.m.#:11.D.IV.bl.502.Ckarterb.m.rriesl.D.1.bl.403, 404.r-szozRps,

Fr.Jaarb. D. I7. b). 3I9,beweert,dRt dezeveerwaarden en Qpdragt Yooraameli
jihetwerk
4er Vetkoopersreweestzl
jn.
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over dit verbond 1406-

DeGroninger en EemserVetltopperswaren ten uiterstegebelj(
1
, j4,a
çn dewî
jldeSchieringers,voornameli
jk uitDokkttm en Ezumazl
jl,tle E ema en de
Lauwereonveiligmaakten, bragten zi
jeene talri
jkekri
jgsmagt bi
jeen, welke onder
bevel van rocco rxzlz
k alles te vuur en te zwaard in J elttkarspelen en D ongeradeel verwoestte. Dokkum werd bl
j den eersten aanval ingenomen,geplunderd en
in brand gestoken ; geen stins of slot der Schieringers in den omtreltbleef gespaard.

Eengeli
jkl0ttrofhetblolthuisteEzv-czj.1,hetwelkmetgrootemoeiteenmethulpvan
Hamburger en Lubeclker schepen.welke van tlen zeekant aanvielen , stormenderhand
ingenomen en welks bezetting tleorbeulshanden onthoofd werd. Yan Stavoren tot

Gerkesbrugge werden allen Schieringers, wereltlli
jken en geesteli
jken, zonderonderscheid, eene brandschatting van eenige duizenden oude schilden opgelegtl. Slcco
szzsxaovxA te Franeker moest tot waarborg dezer gelden , welke niet z0o terstond

konden bi
jeengezamelt
l worden, zi
jnen zoon in gi
jzeling naar Gronzngen zenden.
Nu sloten de lchtkarspelers een bestand van zeven maqntlen met de Groninger Vet-

koopers en hunne bondgenooten, waarbi
j zl
j beloofden,.t1e Schieringer ballingen
niette herbergen,den verbondenen vri
jen doortogttegenhen te verleenen,en geene
sterkten aan de grenzen op te werpen. Opnterland volgde hun voorbecltl. Daarna 15v.
bevredigzen ziJ
' zich met Langemold , K reh wold en Ilum nterland) een weiniglaterSlaitm
j4ja

werd hetvcrdragtusschen Groningen,Ilunel'ngo en Fivelingovernieuwd (1).
Om (lien ti
jd hadKeizerslglsxglowederden KanselierBryTsLow en den Kanonik
(IIZAIT gemagtigd , om met de Friezen , op hun eigen verzoelt, over eene nallere vel'-

binding van hen methetRi
jk teonderhandelen (2). Te Leeuwarden overllandigden
tleze afgevaardigden den bewindslieden den keizerll
jken brief,in wellten betOpper- 141a
hoofd des Ri
jks vcrklaart,dat hj,metraad zi
jnerYorsten,tlebewonersvan Oonten W eet-Frzenland, ge'
meenli
jk vrç
jeFriezen genoemd, ophun aanzoelten bevestigl,in altlexri
jheden enveorregten hun door deTorigeKeizersverleentl,zoowela1s
in hunneeigene regten,lofreli
jltegewoonten en aloudegebruiken;de strafvannaastbestaantle en verwante boosdoeners iou echter voortaan niet.meer op tle onschuldigen
overgaan;alleen de schuldigen , niet hunne onschuldige bloedverwanten zouden gestraft
worden. Hieronder waren o0k de landstreken, gezinnen ,lieden en goederen begre-

pen,welke met geweld van het Ri
jk waren afgescheurd,maarnu onderhetgezag
tlaarvan teruggebragt werden. Zi
j zouden tot geenen Verst (Ian totdeKeizcrsen
(1)z.I)z I-ExhlEoE, Cltron. Gt'
on.p.81,82.s. Jàltlclls,Cort. Cltron.bl.418.E.BESIwGI,
Hht.r.Oont-Friesl.b1.188. rsB0 Exxxrs,ller.Fris.Sïdf. Lib.XYll1.p.267, 268.

scsozw-

xrs,Fr.Nùf.B.Ylll.bl.244,245.wlxsExlvs,Cltron.m.friesl.B.VllI.bl.233,234.wvsTEipogp,Jaarb.r.Gron.D.lI.bl.357 359.

'

(2)v.MlEltls,Chavtel-b.v.#p!/.D.IV.bl.502. Chattet-b.v.F,'
le&/.D.1.bl.103.
lI. DEEL. 2 Sr
rrx.
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- Rnomsch Koningen in betrekking staan ennietmn hetRjk afgescheidea#vtrve md
.

mogen wprden; al wat er van dien aqrd in hetgrnote ofkleine %ad pliatagehad,

werd vernietigd en opgeheven. Zj zouden den Keizer allqen binnen depenzo <
Frzenland , vooral ter bedwinging van de ongehoonamen aRn het ke' ''k gezag '
alv

daar, dienstpligtig en, behalveeen bamald haardstede-geld,h:twelk hj belaofde
weg te schenken noch te verpantlen,van alle beden en belastingen , ten zi
jin '
bjzonder noodzakeli
jke gevallen,vrijgesteld ii
jn..YaarlsbelaofthundeKeizer,dAltsj
'
nimmerdooreenig geestell
jk ofwereldli
jk VorstofHeer,van welken staat0ak,'
-vr
.

llechts door hunne Grietman:, regters en a'
Mb
'lenaren nàarhunne wetten , gewponleh
en gebruiken zullen bestuurd worden. HLt nvertreden van dezen vergnnninm brief,
.

zou metvt
jfhonderd mark zuivergoud geboetworden (1).
Tevergeef:trachtten de keizerljkeafgevaardigden de Fetkeoper:en deSchierinqe#:
met elkander te verzoenen. Hét scheen genen toe,datzj dezen begungtigden,en
welligt moet daarin de hopfdoorzaak gezooht worden ,dat Gronzngen , waar thans de

Yetkoopers hetgezag voertlen,mctden Bi:lchop van Utreqht,welke stee/.zjn'mgl
pp die stad met nadruk aandrong, in onderh ndeling trad; men verknozv leereene'
a

vreemden Heerte erkennen,dan de Schieringersin hethewind hersteld te zien. >

StichtscheKerkvoogd gronddezt
jneaansprakenop'
degihendoordeKeizer:vllreeuwen
aan deKerk van Utrechtgedaan (2). DeGroningscheregeringerkendedie en verklaarde tevens,datde slad,het geregten deheerljkheid van GroningenderNalve
den Bisschoppen en der Kerke van Utreehtsindseeuweà beb- den ,en dRtzjdd
huldiging van den VorsiBisschop iswettimn landsheerin zjnestad Gronknga zo@
velejaren-teonregte geweigerd,maarthanshiertoeopdevolgendevoorwaardenbsleten
hadden:Allemanspersonen boven detwaalfjaxn zullen zwexn gode Stichtslieden'te
zjn en altl
jd te bli
jven. Destad zalha'eou4ere#en,vrjheden en geweonten behouden. Niemand zalin hetbisschpppeljk lbied wegensdeoverremyhng mn Grp,

xfxg- vervolgd of beleedigd worden. Z'x wel die in als buiten het Ranzevœb utl

i
jn, zullen hunnen handeldri
jven gell
jk :inds'
dertig jaren gexhied i:. DeBi-èbop
zal nimmer iemand,en vooralnietdebalBngen,zon/rYellighg dersledùljAeregering in Groningen mogen brengen. m Ge ngerszpllen d*rhetgA 4le& 44 .
b1. 167, 168. z.IEwISGA,R ist. m.Oo&t-Friesl.b1.193 -198. tgso =x.B.VIlI.bl.235xlns, Rer.Fris.#ïdl. Lib.XY1lI.P.268,269.wzwsExlrs, Chron.r.Frïed/
V.
241. :clHAyUl,Fr.Rist.B.YlII.bl.M .R cx-.bl.@ . T.MERD,N rtA *.* l.'D.I'
bl.4% . (Aarterh. p.rrïe4l.D.1.N.31 . 1:1. lV brief.%as pG :del 3* v:n HœI- .M
ecc? scatntrlszs ,

1417 gegeven,dœh de overgifte&cva ,d-rvele fnbzfad%là-u-,ver.
- ':. > 'g.--'.-p
Fr.Jaarb.D.IY.b1.372.

(2)Zieât
g.Ge:câ.d.Fc#ez'/.D,
.II,SI.L bt %t,8é,8J.
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vr3
jen ongehinderdhandeldrt
jv:n,reizen en verkeeren. De Bisscbop za1de4erbind-14
10
16
33
tenissen van Groningen met occo ten Broeke en met de Om melanh n niet hinde-

ren, de stad beschetmen en zt
j ten eeuwigen dageeene van deze:hoofdlteden van lsv.
het Stgeltt bll
jven Deze vooêwaartlen wertlen op denzelfden dag dpprtlen BisschopBl
eil
n.
jo
4j
:
bj eenen afzonderli
jken brief aangenomen en bezegeld. Hjwerd daarop in Znmer-

.

maand te Gronzngen gehuldigd en gaf, op verzeek der stad ,aan de Om me3anden

deverzekcring, dat hi
j hen nimmerin ietszoude krenken of verkorten,inzien ztj
slccllts hQm nietbeleedigden enhetverbond metGronzngen getrouw bleven;dathi
j
hentegen hetgeweld en deverongeljkingen van anderen metraad endaadz0uonderslcunen en zorgen,dathenniemandin zi
jn gebitd ongestraftoverlastaandeed;tevens
beloofde hj geen slot ofsterkte in het land te bnuwen ofvan cen andet over
te nemen, paaruit voor hen eenig gevaar ofnadeel kondevoortvloei
jen (1). Zoo
eindigde het langdurig geschil over het eppergezag tusschen den Bisschop <an Utreeht
en de stad frpztöw - . De Greningsche handel begon zich v4ndatoogenblik afkrach-

tig uit te breiden, de koopman reisde nu waarhi
jvoorheen nietkomen mogten
genoat, even als de andere Stichlsche onderdanen,doorhetgehcelebistlom vri
jheid
#an tollen zb0 te water a1s te land (
2).
De overeenkômstmetden Bisschop van Utreeht konde slechtsde klove tusschen de

Schieringersen Yetkonpersverwi
jdcn. Deburgbrktjg dreigde dân ook wederopnieusv
en hevig te ontbranden. In W eetergo troltken de Vetkoopers tegen slcco SJAAXDEXA.
te Franeker op ,om van hem lzetuitleveren eens vluglelings, die een diefstalgeplcegd

had,afte dwingen. XaarSJAARBZMA toog hen met eenetalrjkegewapende bende
te gemnet, verslûeg hen te Spankamp en Maakte zich meester van D okkum met

destinsteEzumazv-'l9welke hjyersterkte,pm de nabuurschap in bedwang en de
Groningsche Vetknopers in teugelte houden. (3). De nadrtlkkeli
jke vertoogen der
keizdrlj.ke gezanlen,diezich thansteDeventer bevonden, bewogen cchterdebeide
aanhangen ,om tntherstel van den binnenlandschen vrede,hunne afgevaardigden derwaarts te zenden. Veelvuldige bi
jeenkomsten en langdurige onderhandelingen had-

den z0o te Deventer a1steKampen plaats. De voll
jverige en welmeenende BrwTsxow bezpcht zelfs nogmaals de onrustige gewesten van de Zuu erzee tot over de
E em e, om de gemoederen te bevredigen ; doch alles was vruchteloos. Be Schieringers drongen op de herstelling van de Groninger en Embder ballingen, en de

(1)Ipslxz, Staatsr. D.11. b1. 236-242.Verg.t z.oEuxxvcE,cltvon. Gron.p.84,85.
rBBo ExMlvs,Rer.Frf#.Ilist.Lib.XVllI.p.270.scloTz
txvs, Fr.Hist.B.VlI1.L1.247.k.sloaldps,
Fn Jaarb.D.lY.bl.362-370.

(2)wtsrEynol
tr,Jaarb.r.Gron.D.II.bl.362.
43)occosczRtzNsls,bl.148.wlxs:xlrs,Chron-r.ykie&l.B.V1lI,bl.241.
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1i0b--vernietiging van het verbontl met den Bisschop van Utreeht aan , waarvan occo ten
1433 B

roeke noch de Vetl
toopersin Gronzngen ietswilden hoaren. BuxTsLow

en zi
jn medegezant trokken onverrigler zalte naar den Keizer terug.t0t wien zi
jparti
jen ter
eindeli
jke beslissing verwezen hadden, maar bi
jwien hi
j even weinigdankinoogstte
alsbi
jdeFriezen,welkehem zelfsvan tlubbelhartigheid en kwadetrouw beschuldigden. Groningen wasondertusschen voottienduizend Ri
jnsche guldensuitden belemmerendenri
jksban ontslagen gewortlen (1).
Hetvertrek derkeizerll
jke gezanten washetteeken t0tde wederuitbarstingvanden
burgerkrl
jg. Korttevoren had destad Groningen een naderverbondvanvriendschap
28v.metRan&ingo en Fivell-ngogesloten,en daarbi
jde ouderegten envri
jhedendezergeWi
n
we
s
t
e
n
t
e
g
e
n
e
l
k
e
i
n
b
r
e
u
k
v
a
n
h
a
r
e
z
g
i
.
d
e
v
e
r
z
e
k
e
r
d
(
2
)
.
Wa
a
r
s
c
h
i
l
.
n
j
k
J
k
trachtte zi
jtlie
ternz.
.
1419 gemeenten te meer aan zich te verbinden , opdat deze, wanneer deA'redesonderhande-

gen mogten afspringen, haarbi
jeen invalin Frzenland bewesten deLaawera,waar
de Yetkoopersdeonderliggende parti
j waren, niethinderll
jk zouden zjn (3). W el
30v. hadtlen de Bolswarders (len onrustigen coppzx zAaoEs verdreven , maar de schieGr
14a2sm.
0 ringers maakten zich eerlang u.
,
J yerrassing meester van de stad,waarbi
jzAx vzwlz-

xzlxox, een voornaam Yetkooper, met eenigen van zi
jnen aanhang wertldondgesla#en. Twee dagen daarna overrompelden de Schieringers hetHaskerklooster, verdreven

de monniken en verwoestten grootenzeelshet gebouw. De Yetlkoopers in Groningen
en in Oott-Frzeeland bragten nu eene vlootbi
jeen t0tondersteuning hunner parti
j
in V entergo. Een togt te land cordeelde men te bezwaarljk, dewi
jl de wegen
en pasten in Oostergo tlnor de schieringers bezet waren. De bondgenooten land-

den onderaanvoering van den dapperen Focco rKENA bi
j Ilindeloopen. Be benden
van slcco szAAltoExA , welke hen trachtte te weren, werden tusschen die stad en
12v. M olkweram in een scherp gevechtgeslagen ;driehonderd Schieringers waren gesneuBloeim.veld en twee'
honderd gevangen gemaakt. De vlugtelingen redden zich binnen Sta-

voven en Sloten,welkeplaatsen zi
jin derhaastzooveelmogeli
jk versterkten,om een
aanval tekunnen wederstaan. UKIIX&werd terstnnd teK indeloopen binnengelaten ,waar-

van alle kanten Edelen en Geesteljken zich aan hem onderwierpen,de plundering af-

kochten,ofmethem een verbond van vriendschap sloten(1).Debuiten de gevange(1)VB:O Exxlrs,Ret'.Fris.Aïdf.Lib.XYlll.p.271- 278.scloTlxrs)Fr.Hht.B.YllI.bl.
247 .252. F.sloEnos, Ft. Jccrâ.D.1V.b1.382- (05. wEsrzsnonp,Jaal.
b.r. Gron.D.lI.b1.
363-368.
(2)lnsfxt;à,Ntaatsr.D.II.b1.250,251.
(3)y.szoEnosjFr.Jaarb.D.lV.bl.405.
ist. r. Kriesl.bl.610.E.BE:IXGA,
(4)occo sczRtEwsls, bl.168, 169, 171. vzx TIIABOR, Il'
H ist. r. oost-Friest. bl. 200)201. rsno xxxlrs, Rer. Fris.ff,
'yl!Lib.XIX.p.279. wlssx-
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nen werden geljkeli
jk onderdebondgenooten verdeeld (1). De lbt van het klooster114
406
-33
te Ludzngakerk verzoende zich met occo ten Broeke, de stad Gronzngen en'(le 2 v.

Ommelande'
n, belovende geen hunner vijanden op te nemen ofte beschermen (2).Zomer-

K ort tlaarna traden de Smallingerlanders, op dezelfde voprwaarden als vroeger t1e ma
nd.
14az:

Jelttkarmelen en Op&terland,methen in eenverbond (3).
De ontmnedigde Schieringerswentlden zich om hulptotHerlog zA> van W:z
ler:s
uit kracht van het met hem gesloten verdrag, hetwelk kortte voren wetler was ver-

lengd gewortlen (1). Ondertusschen had Focco rxEwA hetstatlje Sloten belegerd,
hetwelk hl
j oordeelde eersttemoeten bezitten, vôörhi
jStavoren, devaornaamste
wi
jkplaats der Schieringers, met vrucht konde aantasten. JAx van Wdf
g'drezl zond
weldraonderbevelvan UENBRIK van Adpdz'e: de verzocbtebenden,diebi
jhare aankomst eenige der aan strand liggende schepen der bondgenooten vernielden en vervol,
gens met de Schieringers vereenigtl, t0t ontzet van Sloten oprukten. UKEXA werd ge- zt)om rkcr.r.

noodzaakt hetbeleg op te breken en geraakte in een bloedig gevecht,waarin hj maand.
doorden veelmagtigervi
jand werd verslagen. Hi
jliets'elegesneuvelden en gevangenen achler, en vlugtte naar Ilzndeloopen. De staatvan zaken in Holland riep dehulp-

benden terug,enook Focco VKE>Averlietditgedeelte vanFrgkeland,om zi
jne strl
jdkrachten te herstellen , doch lieteene sterke bezetting in Ilzndeloopen achter. Opaanzoek van slcco SJAARDEMA kwam spoedig wcder eene bende Ilollandere in Frieeland ,
welke het dorp M akkum met verschansingen omringde en van daar uit de emliggende
dorpen der Vetltoopersgezindcn veel nadeelberokkentle. Het versterken van M akkum
beschouwtlen deW orkummers,hoezeer Schieringersgezind, als eene inbreuk op hunne

vri
jheid en wcntlden zich t0t occo tenWrpdè:, die zich t0teen tweeden kri
jgslngt
teerustte. 9it stemtle slcco szwAaolxx en andere aanzienli
jke Schieringers,Mrelke
daarenboven uithetverdeelde Rolland A'ooreerstniet veel onderstand te wachten hadden , t0t vrede met de Vetkoopers beoosten de Zclzoer', en SJAAXDEMA werd met

ditopgmerk naar Gronlngen afgevaardigd. In zi
jne afwezigheid znnd szAAxbAvLvw
te W itm areum eenen brief aan de Hpllandsche bevelhebbers te M ahkum met de
nagebootste naamteekening van sz.
&AanExA en diens zegel, aan eenen anderen brief

entnomen, waarin hi
j hun raadde op llun behoud bedacht te zl
jn, daar gcheel
xlrs,Chron.r. Friesl.B.YIIl.b1.241. scsorlsrs,Fr.Ilist.B.VIII.bl.252.r.sltlERps,/r.
Jaal'
b.D.IV.bl.406.

1)DRlxssxx,Mon.Gron.T.IV.p.80i.
(2)Chartetb.m.Trienl.D.1.bl.412.
(3)rBso Exxlrs,Aer.Frin.Nïdf.Lib.XlX.p.280.
(4)Cltarterb.m.Frïedl.D.1.b1.415.
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1406- oo.tergo en W enterao de wapenen hadden opgevat,om hen aan te tasten cn hi
j
1433
b magte was
niet l
j
, dev
erwoedemenigtetebeteugelen. Dezeti
jding verwekte zulk
een schrik onder de bezetting, dat zj zich desnachtsmet hare goederen en oerlngsbehoefte inscheepte, de vestingwerken van het zwakbezette M akkum in brand

stak en naar Ilolland vertrnk, Deze welgeslaagdelist had ongetwjfeld invlced op
hetbespoedigen 4an het verdrag, hetwelk voer den ti
jd van twintigjaren tusschelk
occo ten Broeke, de stad Gronzngen en de Omm elanden aan de eene , en slcctl
szAAwnrxx nevensonderscheidene Edelen , Priesters en de gemeenten van Franekera-

o5ogv
.deet aan de andere zi
jde getrofren werd. Devoo
rwaarden dezerbevrediging waren:
st.

111;znd.vclkomen veiligheid van personen en goederen bi
J het reizen , trekken , handelen en

1420 verkeeren nnder elkander;wederzi
jdsche bi
jstand totdateindebl
j dag en nacht;het
weigeren niet alleen van doortogt of verbli
jfaan hem ,diehetvpornemen aan den
dag legde,iemand hunner aan te vallen cf te benadeelen , maar ook het krachttladig

verhinderen 4an zulkebedoelingen (1).
Ditverdrag bepaalde zich slechtshoofdzakell
jktotdeSchieringersinFranekeradeet)
tegen de overigen verbonden zich occo ten Broeke, Gronlngen , Langeoold en

RumaterlandmetdeYetkoopersvan Ilindeloopen en W olderkerk (2). Ditschi
jntde
Oostergoërs en W estergoërs aangespoord te hebben , om zich met occo teîthroeke en

zi
jnebpnzgenonten te verzoenen.Immerswerden tptdatdnelvanwederzi
jdengemagtig.

.

@

%

den naar Letumarden gezonden. Dnch naauweli
lks waren zi
J bi
leengekomen , nf (le

monniken, nog onverzoenljker en baatdragender dan de Edelen en h.etvolk,geraakten in beweging , em de middelen tpt verbroedering vruchteloos te maken. De
klposterlingen :an B laem kamp of Oldekloo&ter, wier Abtb0n0FZITAXA , metTzAztao,
Abt van Lzdlum , A:BA van Iormerth , TzAAltb w ALTHA en Popxo l?sob&M.
&, a1s afVevaardigde van Ooatergo en W evttrgo ep de vergadering te Leeumavden zich bevond, vielen gewapenderhand in den nacht L udingakerk aan , overweldigden de poort

en zouden zich ongetwi
jfeld ran het klooster meestergemaakthebbcn,indlen niet
iuist daar binnen slcco xfEwllrxs, stceo GRATINGA , GALE HA>YA en eenige anderen
vereenigd geweest waren , om de zaak des vredes te bevorderen. In vereeniging met
de tudingakerker monnilten , :loegen deze Etlelen de Bloemkampers met verlies tot
aan het dorp Arum in W zn&eradeel terug, waar de vlugtelingen stand laielden en

(1)occo sclhsEssls, bl.169-171.vlx THZBOR,Ilist.m.rriesl.b1.6,7.x.ZENIwt
)A,Hjst.z,.
Oost-Frienl. bl.201- 203. vBzo Exxlrs,Rer.Frù.Ilist.Lib.XIX.p.280. wIwsExlrs, Chron.
w. Trîesl. B.V1Il.b1.242,231.scuoTzxrs, Fr.#,'
:f.B.57111,bl.252 ,253.v.xlERls,Cltarterb.v).Iloll.D.lV.b1.551. Charterb.m.Triesl.D.1.bl.415.F.szotRms,Ft-.e/kcrâ,1.IV.
b1.413- 417.

(2)wEsrElnoRp,Jaarb.r.Gron.D.II.bl.373.
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een acherp gevecht voorviel. Slcco wvElscxs sneuvelde; oxAmxxoA en UAXYA werden 1jœ -

zwaar gewond. Zoodra deze na eenigen ti
J'd genqzen waren,trnltken zi
jmetvi
jhig 1433
van de sterkste Ludingakcrker monniken heimeli
jk naarkloemkamp,staken twee
poorten in brand en sleepten twee van de kloosterbroeders mede, welke aan eenen

bnom op hetkerkhofteLudingakerk werden opgeknoopt(1).
Te midden Tan zulke geveltlenarjen en buitensporigheden,dieongestraftgepleegd
werden en bl
j elk weldenltende den wensch naar vredeen berstelvan tuchtversterkten ? werd te Leeuwarden een verbond van bescherming tusschen occo t6n Broeke 14v.
fsq
t
en Gronzngen met de landcn van ooatergo en W -tergo getrofen. Debelangri
jksteDHe
iaran
,-.
punten waren : algemeene vergifenis van alles wat er geschied was, behalxe van den 1420
moord aan o'
rTo CLIXGE , den broeder van sRvxx clalxlz, een der Groningsche afgevaardigden gepleegd; terugrceping van alle ballingen uit Oonterg. en W entergo , en

teruggayc hunnergoetleren in den staatin welken zi
j die achtergelatenhadden;algemecne bevrediging, aiegging van wapenen en afdanking van vreemdekri
jgsbenden;
vrl
jheid van handel en wandeldoorgeheelFrzewland,handhaving van rusten veiligheid en het gestreng straFen van misdadigers. Het dooden van een hoofdling mpest
met duizend oude lschilden aan de naastbestaanden en eren zonveel aan den Plaatse-

ljkcn regter; van een huisman met de helft, en van een ruitermeteen vi
jftigste
gedeeltediers0m verzoend worden ; wie niet betalen konde ,werd met den dn2 gestrah.

Bij binnenlandsche pproeren of buitenlandscbeaannllen z0u men elkanderop eigen
kpsten dc behulpzame band bieden. T0t waarb rg van de nakoming van dezen vrede

zouden dezonen van devxrnaamsleVetkoppersvnprden tijd van driejaren bi
j occo
ten #,'p,
:à4,en die yan dehnoftlen derAhieTingersin Groningen a1sgijzelaarsbljven (2).
Deze overeenkomst, hoezeer dopr de gemagtigden derbeide aanhangen geteekeM en
bezegeld . beantwoordde geenuinsaan het doel. Deburgerhaatwas le lang en te diep
ingewortcld, om op eens uitgeroeid te worden, Yelen ,inzonderheid Schieringers,.

weigerden, toen hctvertlrag in werkingmoestkcmen,hetstellen van gt
jzelaars;en
verscheidene punten werden afgekeurd door hen , Ae er zich door h nadeeldmeenden.
DeEmbtler en Groningerballingen , welke zich in W eat-gs ophielden , wazen betminste er over voldaan en verwekten het eerst onrust. De Vetkoopers en de HiM elonper
S
26v.
chieringers vereenigden zich methen , en detlen de:nacbtseen onverhoedschen aanraljsr
fst-

OPtlestadStavoren,welkezi
ermeesterden.CoppzyzAaGEsen eenigeanderensneuvel-maand.
.jv
(1)rBxo mlxltT
s,Ret'.F?'z'
d.Hist.Lib.XIX.p.281.*1::Ex1o ,C*os.t7.Fried.K YIll.b1.
213-scBo.
llslIs,/r.Vtçf-K V1II.bl.254.

(2) Charterg r.I'rieal.1).1.bk 116. i1@. Vog/i-k v>0ol-rsen sclloAzxw k41.e.
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1406- dendapperstri
jdende;zi
jneoverigeaanhangersvlugttennaarIlbllandoînaarSloten(1).
1433 uertog zxx p
an wa/
@dr:a nam zi
jneweduween kindereninbescherming (2).Om dien
ti
jd ofnietlang daarna geraakteStavoren in brand;devlam ,dooreen hevigenwind
voortgedreven,vernieldenaeerdan vjfhnnderd huizen,meestalmetrietgezelkt,waardoorhetzuideli
jk enzuid-oosteli
jk gedeelte derstadin asch verkeerde.HetSt.Odolf.
klooster,met een steenen dalt voorzien ,bleef staan. De stad werd later binnen een

veelkleineren kring ommuurd; zi
j had reetls veel van haren hantlelen fabri
jlken
verloren (3).
Ondertusschen had zAx van W:J
7
r>r:zlzl
jn gezag in Ilolland z00wèlgeveltigd,(Iat
hj zich thansernstigermetdeFriesche zaken konde moei
jen (1). Veleonderhanzelingen,z0o met deVetltoopersalsSchieringerswerden aangelknoopt(5). Devi
jandeli
jkheden tusschen debeideaanhangen duurden middelerwi
jlvoort.Sloten endeLemm er waren de voornaamste sterkten der Hollanders en Scbieringer Friezen , uitwelke

zj de Vctkoopers bestookten,tlie van hunne zl
jdenietin gebrekebleven hen door
1421 gedurige aanvallen afbreuk tedoen (6). De Schieringersverwoestten op Palmzondag
het huis van TAco ABBEXA te Ippekolega in V .
i
jmhrzteeradeel, bemagtigden op
Paaschnacht Leeumarden en pluntlerden de dorpen Rauwerd , Irnnum en Roorda-

Ayfzvzzz(7).Eindeli
jk geluktehetzAw van WdljdrezleeneovereenkomstmetOo&tergo,
3 v. W eatergo en de ballingen uit de landen tusschen de Laumers en de'Fdzdr tetreFen ,
Grasm.
' hem a1s lantlsheer erkenden.

1421 waarbàj zi
J
Hièrbi
jwerd bedongen:de bevesligingder
regten en vrl
jheden van Stavoren1jaarli
jkscheeedaflegging derGrietmansenregters
aanden Hertogofzi
jnenstedehouderin die slad,datzi
jnaarde oudeFrieschewetten
in zi
jnen naam rcgtgeoefend hadden;verantwoording derboeten en breuken;'sjaars
eene schatting of huhlage ten behoeve des Hertogs,twee Ylaamschegrooten (vi
jf
stuivers van onze munt)opiederhuis;hetregtvanmuntén;dehonderdste penning
a1s t0l van alle goetleren dnor buitenlanders uilgevoerd voor den Hertog ,benevenshet

(1)vsso exxlvs. Rer.Frù. Hist.Lib. XIX. p.282,283. wlysExlrs,chron.,
1-.k't-iesl.B.
#111.bl.245.scloTa
kwrs,Ii
k.S ï.
:f.B.Vlll.bl.255.

(2)Charterh.r.Erienl.D.1.b1.444.
(3)vnBozx3llt!s,Rer.Frù.Hist.Lib.XIX.p.283.scllt
l4kxrsin 1.c.
(4)Ziehiervoorb1.487.
(5) Charterb.r.Triesl.D.1.bl.419-425.
(6)F.szoERos,Fr.Jaarb.D.lV.bl.434,435.
(7)v.TSInaRjIlist.0.Triesl.b1.10. r3BO xxxlrs,Rer.Frù.#,'
df.Lib.XIX.p.283.wlx.
gsxlvs,chron.w.Friesl.B.VllI.bl.211,215. scuorzxrs,Fr.H ht.B.YlII.Ll.255.
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derdegedeelte dergestrande goederen,wanneer de eigenaar zich nietbinnen hetjaar14
10
46
33
vertoonde; het toepassen van straf alleen op den misdadiger; tolvrt
jheid voor de
Friezen in Ilolland, geene oproeping tot heirvaart buiten de grenzen van Friea-

land) bescherming van deGeesteli
jken,steden,hoofdelingen en goede lieden tegen
alhunnevi
janden;algemeene vergiFenis aan dezi
jde desHertogs;en eindeli
jk,vri
j
gebruilt van vri
jheden,handvesten, brieven en regten (1). Oowtergoen Ji7e&terL;o
bekrachtigden van hunne zl
jde ditverbond door een geschriftvan gell
jlten inhoud aan
den Hertog (2). Eren zoodeGroningeren Oost-Friesche ballingen,tlie zich thanste
Stavoren, te Sloten en gedeelteli
jk ,naarhetschjnt,in Ilolland ophielden ,onder
debjbepaling,datde Hertog hen nict alleen tegen hunne vjanden beschermen,
maar hen weder in hunne goetleren herstellen zoude, uitwellte zi
jverdreven warcn (3).
'sHertogs aandringen op den titelvan : Ileer van Frfeœlcwd ,was den Friezen bet
meest tegen de borst, meenende dat dil met hunne hooggeroemde vri
jheid streed;

maarde noodlottige toestand des landsen de verwoestingen de:burgerltri
jgs,welke
het geheele volk met eenen wiszen ondergang bedreigden , zegepraalden over de zucht

tot ecne &'ri
jheid,die liefeli
jker was in naam dan voordeelig in de daad ($. JAx
van W dg
z
-kren , welke naar de'
ze waardigheid voor zich zelven , niet voor hetgraaf-

schap Holland ofzjnenichtzAxosA streefde (5),werd derhalveteMedemhllkdoor
eestelt
'ke cn wcreldltjke afgevaardigden uiteen aanzienljk gedeelte van Frgksland,
als wettig geboren Landsheer gehuldigd,wien zi
j,zoo welalszi
jnen nakomelingen, 4 v.
trouw zwoeren en van wien zi
J'nimm er zouden dulden , gescheiden of vcrvreemd te0PaSm.
j4zj

worden (6). DeHertogaanvaardde dadeli
jk hetopperbewind en stelde onderscheidene
ambtenaren in hethem onderworpen Frle&land aan (7). Hi
j werd echterte zeer
door andere zaken bezig gehouden, om metnadruk zl
jn gezag fe handhaven tegen
hen , welke zich aan de bondgenooten van Gronzngen en Ooet-b-'
rzewland aangeslo-

(1)Charterb.r. Eriesl.D.1.bl.425-427. Zieook y.xxzRxs,Charterb.m.Iloll.D.1V.
b1.572- 574.znslwGA,Staatsr.D.l1.b1.254- 256.D.szpEnn,,Fr.Jaarb.D.lV.bl.437- 443.

(2)v.MxEals,Cltarterb.w.Holl.D.IV,b1.574.- Charterb.m.Briesl.D.1.bl.427.
(3)v.xl>:ltls,Cltarterh.r.Holl.D.IV.bl.575. chavterb.*.Frïe#l.D.1.bl.429.

(4)rsBoExxzrs,Rer.Fria.Iliat.Lib.XIX.p.283.
(5)scHorzwrs,Fr.JFdl.B.VIII,bl.255.
(6)Charterb.m.Friesl.D.1.b1.430,431.
(7)Charterb.m.Frïe4l.D.1.bl.431,432,441,442.
II.DyEr. 2 STrx.
.
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11
40
46- ten hadden en weigerden hem te erkennen.De verdeeldheden en vl
qandàchap duurden
33
feort,en ofschoon deHertog eenige krl
jgsbenden zond,waren deze te gering in ge>1q om de wederspannigen te bedwingen en de bondgenooten te beteugelen. In

vereeniging meldeA hieringers,maakten zi
jzich echtermeester vanDohk'
um en verstetkten die stad.Door een grooten toeloop van rooiustig 4olk ondersteund, bcmagtig-

den zt
j Ezumazt
j-l, doodden ervele ballingen en maakten hetsterker dan hett0t
nu t0e geweest was. Beide plaatsen werden roofnesten en verzamelplaatsen van land-

loomrs,die onverschillig op vrienden en vijanden roofden (1).
De Groningeren Oost-Friesche bondgenooten hielden slcco SZAARDEMA van verstandhouding met Hertog zAx van W:f
g-drdl verdacht.Ofschoon hi
jophunaandrang,zi
jnestins
versterkt en van bezetting loorzien had, namen echter de Groningers op hetKamperW ep twee vaartuigen met houtvoor de kerk te Franeker geladen ,weg en zes burgers dier plaats gevangen. Zi
j dreigden voorts hem te belegeren,indien hi
j niet te
Gronzngen verscheen, om zich wegens een voorgenomen aanslag tegen die stad te

verantwoorden. verhinderdom zelfonmiddelli
jk teverschi
jnen,zond hi
jzi
jn eenigen
twaaltarig zoonl
je a1s gi
jzelaar tlerwaarts,doch kwam kort daarna zelfover,bewees
zjne onschuld en eischte zi
jnzxnterug. DeGroningersbeloefden hem dicn te zullen
nazenden, maar hielden hun woord niet. IIj zond derhalve eerlang een vertrouwden
man,om hetkind te halen,welke hetolyeenekameraan een i
jzeren keten gesloten
vond, en onverrigter rake moestterugk-eeren. Hetknaapje stierfin zi
jne gevangenis
aan d'
e pest; naa.
?aud#ren,werd hi
j doorde Groningersvan kantgemaakt. De verbitterde,szAAhnzxA werd nu de verklaarde vtjand der bondgenooten en trachtte hen al
het gcwigt zt
jnerwraak tedoengevoelcn (2).
Ook de Geest
mli
jken ,inzonderheid deAbLvan Ludzngakerk,leden Tele mishandelingen Tan den kantderYetkoopersen riepen desHertogsbi
jstantlin. Terstondwer15 v. den allen Grietmans, hoofdelingen en regters bevolen , dien Abt tegen de onruststoo-

B1
lo
4e21
im.kers,welke afvalligen 'tapostaten)genoemd worden, te beschermen (3
'). Xen ver11v. wittigde insgeli
jks den Heer van A lkemade, welke toen in naam van z,
A> Tan
Z
o
me
r
eo
j
î
e
p
e
n
he
t
o
p
p
e
r
b
e
v
e
l
i
n
Fr
i
e
t
'
l
an
d
v
o
e
r
de
,
v
a
n
e
e
n
e
n
'
h
e
i
me
l
j
t
k
e
n
a
a
ns
lag op
lnaand.
,

D okkum donr de bondgenooten , welke zich tot dat binde in het gebied des Utrecht.

(1)v.TuzBolt,Hht. r. k'riesl.b1. 11. rsgo Exxlts,Rer.Frï..Ilist.Lib.XIX,p.283,
:84. scuoTzwvs,Fr.Hist.B.YlII.bl.255,256.
t

(2)occo scwRtxwsls,bl. 172, 173. vBxoxxxlrs, Rer.Fris.Mïdf. Lib.XIX.p.284. wlystxlvs, Cltron. r. Friesl. B. VIlI, b1. 245.

(3)v.MIERIS, Cltarterb.t.Roll.D.IV,b1.580,582.Chavterb.p.frriesl.D.1.b1.433,
411.Verg.n.szozRos,Fr.Jaarb.D.lV.bl,449.
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w

schen Bisschopsvereenigden (1). Hetschi
jntechter,datwegenshetopenen van vre-11
44
03
63
desonderhandelingen , van dezen aanslag niets gekomen is.

Reeds sinds eenigen ti
jdwasmenbedachtgeweest,eenen bestendigen vrede tusschen
de bandgenooten en llertog zAx, aan wien zich de Schieringers aansloten ,te treFen en

onderscheidene brieven van vri
jgeleide waren deswege wederzi
jds verleend geworden (2). Inmiddels liet de Hertog onder de hand eenige vnprwaarden aan de stad
Gronlngen voorstellen, op welke ht
j van haar de hulde a1s Landsheer begeerde;
hi
j zou een goed Heerzjn,hare voorregten handhaven en de gevangen Yetkoopers
uitdit cwestonderbehoorljken borgtogt ontslaan (3). Deonderhandelingen metdelI1
vf.
cr
stbondgenootenwerdcn te Grzetzt
j'lgeopend en in den Wrïdlvoltooid.Devoornaamstemaand
'

punten in dit verdrag van bestendigen zoen en vrede waren datFrzealand bewesten 1421
,
de Zcuzpdre onder het besluur van den Hertog ,Frieeland beoosten datwater aande

bondgenooten zou bljven,doch zou hetdenHertoggeoorloofdzt
jn,aan deze zjde der
Laumer& slerkten testichten;wederkeerigevrl
jheid vàn handelen verkeerzou plaats
hebben; de boete op manslag werd bepaald en de namaagschap moest voor den

daderboeten,doch deze, bi
j ontstentenis daarvan, aan d
.en lt
jve geslraftworden;
de ballingen en gevlugten uit Gronçngen en de Omm elanden , welke den Hertog
haddcn gehuldigd , zoudcn ongehinderd in het bezithunner goederen terug keeren ;

de Groninger ballingcn moesten echter tcn westen .
de Laumer. bli
jvencn nooitmeer
danop viermi
jlen Gronlngen naderen; Emhden bleef aan occo ten Broeke (1).
De zeeschuimeri
jen,welke#'sHertogs onderzaten zoo veel nadeelhadden toegebragt,
werden terstond geslaaltt,en de bondgenooten '
zonden hem vjftig vette ossen ten gec
schenke (5). Ht
jbeantwoorddeditbli
jk van vriendschap doorhetbenoemen van occo
ten Broeke totzjnen Kamerheer met hetregt,om metachtpaarden en zeven bedienden ten hovetemogen verschi
jnen (6).Hi
jstelde vervolgensonderscheideneamb- 23v.
tenaren in Frzealand aan; en om de Friezen zoo veel mogeli
jk aan zich te hechtcn ,He
rfstmaand.
schonk hi
jzekeren burgers van Leeuwarden en Dokkum tolvri
jheidin zi
jn gebied,
overeenkomstig de voorregten onlangs aan Oostergo cn W estergo gegeren (7).
(1)v.MxxRxs, Cltarterb.m.Iloll.D.1Y.bl.586. Charterb.w.Friesl.D.1.bl.436. #erg.
.

v.szozans,Fr. Jaarb.D.IV. bl. 451.

(2)v.MlzRls, Cltarterb.r.Holl.D.l7.b1.577,587,588,589.Ckarterb.1r.rriesl.D.le
bl. 433, 436.

(3)v.xzERls,Charterb.z,.Iloll.D.lV.bl.589.
(4)v.mxRxs,Charterb.m.Iloll.D.IV.bl.595.L'harterb.m. Frienl.D.1.bl.437---441.
(5)F.szoE:ns,Fr.Jaarb.D.IV.'bI.460.
(6)Charterb.m.Friesl.D.1.bl.441.
(7)Charterb.z..Triesl.D-I,b1-441- 443
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De ingekankerde haat derFriezen tegen vreemde heerschappi
j;hun

misnoegen, dat
zi
j in helverdrag desHertogsmetdebondgenooten naauwli
jlts gekend waren,waaruit, naar hunne meening , bleek , datmen hen als een overheerd volk beschouwde;

en hetsteeds voortsmeulend vuurdertweetlragt,waren naarhetschi
jnt,deoorzaakdat Dokkum en Ezumazl
jl met Hollantlers bezetbleven en een slcrk blokhuisof
ltasteel in de Lemmer w erd aangelegd , om de Friezen in toom te houden. JAx van

Bek
jeren, wien detoenemende gisting dergemoederen niet verborgen blcef, herinnerde zoowel de geesteli
jke als wereldli
jlte bewindslieden en gemeenten in kFee.

tergo en Oo.tergo hunne belofte, om drie honderd gewapende mannen onder de
: v. bevelen van rxzoltzs van J lkemade, slotvoogd in de Lem mer , te stellen , ten
Slagtm . î

1421 endehetIautttebewaren,deltwaden tetuchtigen en de goeden te beschermen (1).
Xenbekreunde zich echter zoo weinig aan deze vermaningen aan hethertogeli
jk gezag, dat zelfs de Schoterlanders en eenige anderen overzwalk i
jsnaar de Lemmer
trokken en hctnieuw gebouwde slotbemagtigden en slechtten, bi
j welksverdediging
vAw ALK>:X&OE sneuvelde (2). De nadeelen en verwoestingen doorden vreesselt
jken
storm en watervloed op St. Elizabeths nacht veroorzaakk, in welke ook Frlenland en

Gronzngen ri
jkeli
jk deelden (3), zullen den Herlog verhinderd hebben,zich over
dien hoon te wrelten. Gedeelteljk ontsproot het misnoegen tegen het Hollandsch
bewind,uit de baldadighetlen en mishandelingen , aan welltevaak de Hollandsche amb-

tenaren zich schuldig maakten (é). De bondgenooten waren evenzcer ontevreden
op den Hertog , welligt dewg
''l hj pe weduwe en kinderen van coppzl zaRGzs en
andereuitgewelkeneGroningersin Friealand tegunstig ondersteunde(5).Dochwelk'
e
redcnen er ook mogen bestaan hebben , de Friesche Schieringers en de Vetkoopers-

gezinde bondgenooten,kwamen allengsnader totelkander en eindeli
jk tothetsluiten
van een onderlingverbond.Xaarsxcco szAwzt1)ExA enzi
jne vrienden,zoo uithaattegen
de Groningers,wien hi
j den dood zi
jns kindsverweet,alsuitgehechtheid aan Hertog
zAx van W:p
J
r-dr:zz, waren biertoe niette bewegen en bewel'
kten zclfs, dat de bur-

Mxznls, Charterh. f7. 11011.D. IY ,bl.605. Cltarterb. m) rriest. D. I, bl. 443.

(2)occosczmtzxsls,bl. 171,stelt dit ten onrcgte één jaarvroeger, geli
jk zeer juist door
xosrwoA, Staatsr.D. II. b1. 263 is opgemerkt, en doorv. TIIBaR ,H ist.m. FI-iesl-,bl. 10 ,bevestigd wordt.

(3)occo sckhtzxsls,b1. 172. wmszxlrs, Chron. r. friesl.B.VlII,bl.246. Verg.hiervoor
.

b1.487.

(4)y.szoxans,Ft'
.Jaarb.D.IV.b1.463-465.
(5)Cnarterb.r.Yienl.D.1.b1.444,445.
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:8b

06gersvanFraneker en Sloten zicl
z insgeli
jksin geene onderhandelingen wilden inlaten.14
1433
tverhinderde evenwelniet,datten laatale,na hetvereFenen van veletegenstri
jdige

Dï

belangen , het uit den weg ruimen van onderscheidene zwarigheden en het zenden

#an wederzjdsche gi
jzelaars, op eene bi
jeenkomst vanafgevaardigden uitde landen
van de Zaiderzee tot aan de W erdz*, te Gronlngen een vrede tusschen de Vetkoo- 1 w.
Sprokpers beoosten en de Schieringers bewesten deLaumers,in naam van occo ten Broeke, felm.
destadGronzngen en deOm melanden aan de eene zi
l.de , en van de Grietmans, Gees- 1422

teli
jken,regtersen gemeenten vanOo&tergo, /F:#r4?*g/ en Zevenmolden aan de andere zi
jde getroFen werd,waarvan de hoofdvoorwaarden hieropneêrkwamen :volkomen
verzoening en eeuwige vrede:;'wederzjdsche bescherming en hulp bi
jbuitenlandsche
.

aanvallen; veiligheitl en vri
lheld van verkeer; herstelling van de gevlugte en gebannen

Schieringers in hetbezithunner goederen; handhaving van elks regten en vri
jheden;
vervolging van de misdadigersals naar regten ; tuchtiging van den dader zelven en nict
van anderen ; doodstraf dengenen , welke eene vreemde magt inhaalde;eindeli
jk,
ontruiming en slechting der vestingwerken te D okkum , f zzz- czf
-jf,Sl
oterzç
-jl en

Ilouwerzk
jl. Het verbond werd door allen,in wiernaam hetgeyloten was,onderteekend en bezegeld; de geesteljke en wereldli
jke gezagvocrders in Oo&tergo en
V eetergo voegdcn erechterbi
j))behoudens zoodanige heerll
jkheid alsHertog zA>van
'ef
g'erdzz,hun genadigeHeer,wien zj gehuldigden gezworenhadden,erbezat(1).1,
.

Debzelfden dag werden deze voorwaarden door onderscheidene Friesche Edelen, zoo
Vetkoopers a1s Schieringcrs,bekrachtigd , uit wier namen men de hoofdpersonen in de

bloedige burgergeschillen van dien ti
jd leertkennen (2).
Groot was het misnoegen van zAx van Wdf
g'drdzz op de Oostergoër, en W estergoërs
over het deelnemen in eene overeenkomst, waarfn zoo vele punten voorkwamen , 5 v.

welke legen zi
jne heerli
jkheid streden;dach zi
jn verbod, het te bezegelen kwam Skper
oklm.
te'
laat(3). In plaatsvan den gesneuvelden I'xzoRlsvan Alkemade,steldehi
jn>rwllnlx
van Adzz-z':aan totzi
jnen KapiteinGcneraalen Rentmeester overde landen tusschen 4 v.

de Zaiderzee en deW dzdr, om die in zi
Lea
nt
e.
l.n naam te besturen en te bewa
ren met j)evejma
nd
.

(1)Charterh.r. friesl. D.1.bl.445-469. Verg.v.xlERls,Charterb.r.Holl.D.l7.bl.
618- 621. occo sczRtExsls, bl. 173- 177. x. BEwIwGA, H ist. m. Oost-Friesl. bl. 206- 208.
rBnoxxxlrs, Iler. Frï..# ïdl. Lib. XIX. p. 287= 289. wlxsEMxrs, Chron. r. Frieal.B.VIII.
bl. 216- 250. scnon wrs, IW'. H ist. S. VII1.b1. 258- 260. m szoEnos, Fr.Jaarb.D.l7.b1.
471-487.Verkortbi
jwEsrzsnol!p,Jaarh.m. Gron.D.II.b1.384- 389.

(2)Charterb.r.Friesl.D.1.bl.450. Verg.debovenaangehaaldeSchrl
jvers,
(3)v.hlaltls, Charterb.p.Holl.D.IV,bl.622. Cltarterb.r.Friesl.D.1.bl.451. Ycrg.
t.szozRo,,Fr.Jccri.D.IV.bl.488- 490.
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14
06- aan deingezetenen,hem te geho
orzaamen en te eerbiedigen (1). Hoe weini
g acht
1433
.
u ..k
op deze grootendeels bespotteli
lke aanmatiging werd geslagen , za1 spoedig I
J eu,
SICGO SJAAKDEMA , w lzyltkxT HERMA>A en AGGE HARIIXMA jWier namen in den Ter-

bondsbriefgevondenworden,maardien zi
j weigerdentebekrachtigen,werden aanstonds
voorvi
janden des vaderlandsverklaard,doch tegen wie de Groningersen Oost-Friezen
zouden te velde trekken om de Friczen bewesten de Zclz'
zo:rz'te verschoonen ,hunne

eigene landgenooten te beoorlogen. Daarentegen zeu men gezamenlî
jltde bezetting
van Dokkum cn Ezumazi
jlaantasten,dewi
jldeze, steunende op den bi
jstand van
*

H olland ,weigerde die vestingen goedschiks te verlaten , welke sinds een geruim en
ti
jt
l de verbli
jfplaats van zeeschuimers geweest waren. De bondgenooten traden
tevens in verbond met de Lubeckers en Hamburgers, welke in dien ti
jd metIlol-

land in oorlog waren. Op het vernemen der kri
jgstoerustingen, 4'oegtlen AGox
1 v. en slsaK uu xsxxA nevens de inwoners van sloten zich bi
j hetbondgenoolscbap. zi
j

Bl
ei2
m.werden hierin door andere tot nog toe halsstarrige Edelen, zelfs door slcco SJAARDEMA
1o
42
gevolgd ,toen devoorhoede dcr bondgenootcn aan en overde Lautoer. genaderd wasen
deOostergoërsen M 'estergoërs zichin beweging str
elden. GeheelFrieeland ,van deW ezer
tot aan deZulderzee, had nu den algemeenen zoen aangenomen en zich totéén doel,
alv. omverwerping van alle vreemd gezag, vereenigd. De beide roofnesten der zeeschuiBloeim.m ers

,

pokkum en Ezumazç
jl,werden opgeëischten '
na hetbekomenA'anweigevend

antwoord ,hevig doch vruchteloos bestormd. De bondgenooten moesten zich tot insluiting bepalen , en de stoutheitl der bezetting maakte hun het beletten van uitvallen
q

ten uiterste moet
jelt
jk. Onde'
rtusschen kwam onder bevel van rocco rKzxA eene
aAnmerkell
jke versterking van manschappen uit de Zewesten aan deze en gene zi
jde
der E em . aan de Friesche grenzen , en tevens verscheen eene wel uitgeruste'
vlootvan
Ham hurg en Luheek met duizend rappe bootsgezellen bemand, voorzien van metalen
stukken en ander nieuw belegeringsgeschut. De schepen drongen in de haven van

Ezumazk
j'l digt onder de vesting,welke dooreen hoogen aarden wal en aan de
landzi
jde doordiepe grachtenwasomgeven.Zi
jwerd van beide zjden geweldigaangetast, doch elke bestorming met geweld afgeslagen tot eindelt
jk de vi
jand, na het
schieten van eene groote bresin de vestingwerk-en, de sterkte stormenderhand bemag-

tigde en in de eerste woede eqne mehigte ballingen en kry
''ge'
rsoverde kling joeg.
Vier en .veertig zeeschnimers werdeo onthalsd en .
hunne.hoofden op staken langs het
,trandgezet. Nu zou het D okkum gelden , maar de bezetting , beduchtvoor het lot
hunner medgezellen te E z'
u- czt
ar
jl,nam de Tlugt. In destad'werd veelbuitgevoh-

den, eq aan de kooplieden datgeen ervan teruggegeven,watzi
jalshun ontroofd
(1)v.Muhls,Charterb-r.Iloll.D.1V.b1.623.Chatterb-m.Triesl.D.1,bl.451-
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jkgmet11
44
03
63
konden bewi
jzen; de burgers van Dœkkum daarentegen , geraâtèn naauweli
ee
ne
s
c
hui
l
pl
a
a
t
s
ver
gund
het verlies hunner goederen vri
j dewi
jlzi
j den zeeschuimers

lladden. Eenljevan hen werden naarKamhurg en Luheek geroerd en slechtstegen
zwaar losgeld geslaakt. De twee vestingen werden, overeenkomstig het verdrag, geslecht. De bondgenooten togen nu huiswaarts, doch een gedeelte der vreemde > nden en bootsgezellen bleef den geheelen winter tloor in het land en pleegde veel
moedwil,bovenal in de omstreken van Stavore. , K indeloopen en W orkum , met
branden , rooven en moorden, tot.eindeljk hetlandvelk zich tegen hen vereenigde,

waarop zi
jaftrokken (1).
Hertog zAx van W:g-'eren had middelerwi
jl te vergeefs getracht met de

bondgenooten in onderhandeling te treden en aan szcco SJAAROEMA , in het geheim

steedszi
jnen vriend,overden staatvan zaken in Frle&land geschreven (2). Thans
beklaagde hj zich bj occo ten 'roeà:overde nadeelen hem toegebragt,in ant- 21v.
wnord op het verzoek van dien Edelman, om eenige zt
jneronderdanen te slakenZo
mermaand.
wellte te Enkltug.zen waren opgebragt, en stelde eene bl
jeenknmstte Jmnterdam 1422
voor, om de geschillen onderling te vereFenen (3). Kortdaarop verleende hj aan
eenige Oostergoërs en W estergoërsvri
jgeleide,om met hem in Ilolland teonderhandelen (1);en dewi
jlhi
jzich naarti
jd en omstandigheden moestschikken,bevredigde 13v.
hi
jzich metde Friezen bewesten de Zcuzpdr' en vermcerderde zelfshunne voorreg-Hooim.
jgeleidein delaatste maanden desjaar:Oo
17
v.
ten (5). Uit hetcp nieuw verleenen van vri
gstm .
.

aan afgevaardigden uit Staror6n , Oostergo en lFe&tergo bli
gkt, dat alle zwarighe-

den niet uit dcn weg geruimd, oftlaterwedernieuwe moei
jeli
jkhed.en ontsproten
waren (6). Om dien tjd overleed sxcco SJAARDZMA op zi
jne stins te Franeker. De
Hertog verloor inhem eenen i
jverigen aanhanger,en deSchieringerseenen dapperen
hoofdman (7).

(1)occoscwRtgysls,b1.179. v.Tnzsoa,Ilist.r.kriesl.b1.11. rBsotllxlts,Rer.Frïd.Hint.
Lib. XIX. p. 289 291. wzyssxfr:, Chl'on. 1'. M -iesl.B.VIl1.b1.250. sclon lrs,F'..H ist.
B.VllI.bl.260. t.szon os,Fr.Jaarb.. D.IV.bl.493- 497.
. .

(2)Charterb.

Friesl. D. I, bl. 451, 452, 453.

xx>:l
trs, Cltarterb. t. 11011.

1a1.639.

(3)v.MlEnls,Charterb.1,.H011.D.IV.bl.641. Charterb.t).k'
kie&l.D.l3*b1.453.
(4)Charterb.r.Pkiesl.D.Iyb1.454.
(5)v.MxERls,Cltarterb.r.Holl.D.lV.b1.654. charterb.r.fh'icsl.D.1.L1.454,15J.

(6)Cltarterb.r.Kriesl.D.1.b1.456.
(7)vsgoExxzrs,Rer.Ft-is.
Sf'
,
:/.Lib.XIX.p.291.Verg.r.szazAps,F#.Jlcri.D.IV.b1.501,502.
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De Friezen , nu'r
geheel van Hollandsche bezettingen ontslagen , grepen weder de

wapenen tegen elkander op. De adelljke geslachten solwzxA en ozltxzxx voerden
1424 met elkander een hevigen kri
jg van welken de eigenli
jke oprzaak onsnietgebleken
is, maar die W ewtergo met moord en brand en vcrwoesting vervulde. De stins
van OERKEMA werd door de BowwExA's gennmen en in brand gestoken ;de oude

ozamzxx kwam in de vlammen om en zi
jn zoon werd doodgeslagen (1). Latcrtrof
rocco rol>zMA m et eenigen der zi
J-nen een zelfde lot, en de slins van het Harkesklooster,welke hunne zi
jde hield,wcrd bemagtigd en metden grond geli
jltgemaaltt,
waarm ede dcze rympzaligheden , di
e jaren lang hadden geduurd,voorkorten ti
jd een
Ool
t
i
n
de
Om
mel
ande
n
he
er
s
c
bt
e
wr
er
el
en
onr
us
t
.
De
Proost
einde namen (2).
svszKz van Fermqùm ,werd door de ruiters van uAvo allylylqltl)K, een voornaam Vet-

kooper,tusschen Jppingadam en Fermwum overvallen en gedood (3). Erwasinsgeli
jkseen geschilontstaan tusschen denProostvanLopper&um en zi
jne ontlerhoorigen,
tegen wiehi
jzich daden vangeweld en knevelarl
j veroorloofd had. Doorbemiddeling
van eenige scheidslieden werd hetgeschilte Gronzngen bl
jgelegd en eene wetontna
a
r
wel
l
k
e
zi
ch
voo
r
t
a
an
de
Pr
oo
s
t
en
de
worpen,
gemeentemoesten gedragen (1).
JA> Tan #:f
J*
6rdR Terzuimde intusschen niet,Om z0o mogeli
jk,de Friezen en Groningers OP nieuw aan zich te verbinden en de bestaande verschillen te vereFenen. Te

2z.. f liurg trof hi
j met de Ooslergoërs en W estergoërs eene nadere overeenkomst,in
Le
n
t
e
we
I
k
e
hi
j
hu
n
do
orzi
jn geheelgebied veilig verkeerverzekerde,mitszi
jhunnebemaand. .
lofte nakwamen (5). Op eene tweede dagvaarlteE f5?zrg zouden deoverigezwarigheden opgeheven worden;doch ofschoon de Hertogde noodige vrt
jgeleibrieven voorde
afgevaardigden van Gronlngen , Ooatergo en W e&tergo derwaartsoverzond,schi
jnt
2!v echter hiervan niets gekomen te zi
jn (6). JAx van Wdtj
r:rda overleed kortdaarna,
.

Wl
Jn- zonder dat het hem gelukt was zich in het gerust en onbetwist bezit van Frieeland
m aand.
'

tehandhaven (7). JA>van Wrcsczld, welkenu in Ilolland alsLandsheerwerd gehuldigd, vernieuwde de overeenkomstte E lhurg gesloten en bevestigde tevens den
vrede aldaar door de inwoners van de Lemm er , Oonterze. en Soltoterland onderliog

(1)occo sczRtExsxs,bl.179. v.Tnz:oh,Ilist.r.Friesl.b1.11.
(2)wlwszxlrs,Cltron.m.kriesl.B.VllI,b1.251.scHoTwwvs,Fr.Sïdf.B.VllI.bl.262.
(3)wzsTzxnoRp,Jaqrb.p.Gron.D.ll.b1.391.
(4)scuonwrs,Fr.Sï:l.B.VIII.bl.2619Brieven ep Docwmenten,b1.113- 116.
(5)v.xxEaxs,Cltarterb.r.IIoll.B.IV.b1.715,717,726.Ckarterb.r.frienl.D.I,b1.460-462.
(6)v.xxzRxs,Charterb.m.Holl.D.I7.bl.740. Cltartnrb.m.Mriesl.D.l,bl.464.
(7)Verg.hierwer,bl.493,494.
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getroFen (1). Gronl'
hgen en de Ommelanden verbonden zich mei Op&terland,om 14
061433

door gestrenge strafbepalingen de misdaden te tuchtigen en te beteugelcn ,welke in 21v.
de binnenlandsche twisten tnt eene schrikbarende hoogte gestegén waren. Er werd sloeim.

onder àndcren bepaald, dat hi
j die &oèr mee:dah een oud Fransch schild (vi
jfen 1425
twintig stuivers) gestolen had,gehangen zou wotden (z). tatervoegden zichdeaeât
Kerwpelqn bi
j ditverbond (3).
Terwi
jlmen aan deze zi
jde desD ollarte vrede,tusten veiligheid inwendig poogde te handhaven ,ontstond in de lgnden aan de E ems eene zamenspanning tegen den
magtigen en overmoedig geworden occo ten Wr/di:, tot Wiens vernedering de gevlugte proost nxsxz van E mhden , een der voornaamste Sehieringers, krachlig m ede-

werkte. Occo fen Broeketrad derhalve in een afzonderli
jk verdrag metde stad GroAfzlé'dzl en de hoofden der Vetkoopers in dè Omm elanden , om zich onderling enge:
en sterker tegen deSchieringers te vereenigen en dezen den terugkeer in Groningen en

E mhden, zoo mojeli
jk, voor alti
jd te verhinderen. Hi
j riep insgeli
jks de tusschenkomstin van de regering van G roningen in eeu geschil met rocco cKzxA , hoofdling
te Lier , over de goederen van UEBZ van Dornum , welke aan vKz FoxkEx , den zoon

van rocco, sindstweejaren gehuwd was. De Groninger zegslieden,de burgemeester
rsvlo clzlloz en de raatlsheer nzwoltxx.szxzEh,bewerkten we1eene verzoening waarbi
j
de eischen van VKEXA, althansgetleelteli
jk,bevredigd werden,maarde gemoederen
bleven onverzoend'(1). De lang betoomde wrok brak eindeli
jk uit. Focco VKENA 1426
versterkte zich door eep bondgenootschap metde G oninger Schieringers, en occo ten
Wr/ei: sloot zich enger aan den Graafvan Oldenhurg , den Bisschopvan Brem e-'
, aâù

Rueirlngen,Grozlïzdgex en aan eenige OmmelanderVetkoopers.Xeerdan elfduizend
buitenlandsche kri
jgsknechten , over welke de Bisschop van Bremen het opperbevel'
voerde,werd'
enten behoeve van occotenBroekebi
jeengebragt,dochteneenenmale ddôr
den dapperen Focco rKEwA meteene vcel,geringere maglverslagen. VeleVetkoopets uit
Gronlngen en eenige uit de Om meldnden maakten zich nu gefeed, om occo'ten
Broeke te hulp te komen. Xaar rocco VKEXA stak'de E em & over en landde te Oter- 1427

dam , wtlke sterkte aan zi
jne vrouw behoorde en doozhem,met kri
jgsvolk bezet
wertIk DeGronibgers&'ielen ondertuhscheà zi
jn slotDl
@ikltulzen lyi
jJppinsedam aan,
'1.bl.465,466.
(1)v.xlxqls,charterb.r.Holt.D.IV.bl.778. charterb.r.Frf-e4l.D.
(2)Câarterb.r.Triesl.D.1.b1.466.
(3)zosmGz,Staatsr.D.lI.bl.344,345.
(4)s.BEIIXGA, Hist.r. Oont-Frie&l. bl.217, 221- 227. r:Bo zxxxts, Rer. Fris. Sfaf.

Lib.XX. p.293- 296. scunTzwrs, H . H làt.B. YIlI. bl. 268 ,270. '.szozqbs,.Fr.Jaarb.
D.V.b1.3- 13.
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1406- roofden eralles uiten trokken toen meteene talrjke pvermagttegen hem op. W e1-

1433 d
ra geraaltte men handgemeen. De Groningerswertlen na ecn hevig gcvecht geslagen
en verlorcn , naar men wil, vierduizend man zoo aan dooden alsgevangenen , onder
welke laatste hun burgemeester nEwBRXK ter Brugge geteld werd. Focco trok nu
over d6 Zczizt
?erœ, om de Friezen, die zich tegen hem wapenzen , te tuchtigen. Alleg

wathem voorkwam wertlverslagen, op de vlugtgejaagd of der vernieling pri
js gegeven,en hi
jkeerde nietterug dan na de belofte, datzl
j hct zwaard zouden nederleggen. Hierop trachtte m en , doch vruchteloos, eene verzoening tusschen hem en de
Groningers te bewerken. Hi
j en zi
jneOmm elander vrienden sloten een verbond mct
den Bisschop van M anwter, wien zi
j voorhunnen leenheererkenden,waartegen deze

hun zi
jne hulp verzekerde. Hierdoor gesterkt herstelde Focco VKEXA den gebannen
Ilxsxs te Emhden in zi
jne waardigheid, versloeg occo fen Broeke antlermaalin een
wi
28jnv. allerbloedigst gevecht nabj het dorp Deteren op de grenzen van Oldenharg , nam
maand.hem gevangen en hield hem zeven jaren in zi
jn slol te Lger in ketenen gesloten.
.

1427 Yerscheidene vcorname aanhangers van occo vertrokken methunne have naar M un.

wterland,Gronzngen,Frlealand en naar Kolland, waar zi
jzich omtrentachttien
jaren opgehouden hebben (1).
Alles sclaikte zich nu in Ooet-Frieeland naarden wi1van FoccoIJK>:NA en zl
jne
bondgenooten. In de landen tusschen den Dollart en deZcdfzrdr' daarentegen warcn

degemocderensindsdenederlaag bi
jOterdum , zooverdeeld en verbitterd, datmen
elkander op het hevigste vervolgde. Het hoofdgeschil betrof het terugroepen der bal-

lingen, die Eocco CKEX< krachtig ondersteund hadden en nu bi
j hunne Groninger
medeburgers, welke van over de E d?zlœ geen bi
jstand te wachten hadden,ernstiger
dan ooit op de herroeping van het banvonnis aandrongen , hetgeen geweldigen tegen-

xtand ontmoette. UKENA kwam onder den naam van voorstander dervri
jheid,met eeng
14% welgeoefende kri
jgsbende in deOmmelanden. Het gelukte hem eenigepunten van
vrede en eendragtttlsschen de beide aanhangen te bewerken , wieruitvoering echtcr
door de Groningers, welke eene vereeniging van de Om m elanden met dezegevierende

parti
j in Ooat-Frzealand boven allesvreegden, en doorvele Ommelanders zelfsveri
jdeld werd. Om de onruststokers te bedwingen, trok VKE>.
& nu door Ilunwlngo,
Fzvelzngo, Ilum&terland , Langetoold en F redemold, allen verslaande en verstrooi-

jende,die hetwaagden zich tegen hem te stellen,hunne goederen stroopende,plunderende en vernielende. Hlnos T-xxxzxoA, een Groningsgezind hecrschap uitde Om-

(1)E.IlEllxo,
t,Ilist.r.Oost-Friesl.bl.227-235. slcxl :r5IxoA,ChroniekelderFz'fcq
vdclee
Landen enz. in nRtlrxltxrs vzx wZDZK, à naleeta, bl.4. rBBo rxxlrs, R er.Fris. H ist.Lib. XX.
p. 297- 301. scnoTzwrs, Fr. Sïdl. .B. IX. bl. 271 276. k. sloRqos, Fr. Jaarb. D. Ybl.26- 49. wgsTsxool
l:,Jaarb.p. Groningen.D.lI.bl.423- 425.
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melaiêèn,'
werd doorhem in een'gevechloverwonnen en gevangen. ))W atzoudtgi
j1l
10
4C
33
mi
j gedaan hebben,'' vroeg hi
j dezen, ))indien ik in uwehanden gevallen ware?''
,

plk z0u u nietgespaard hebben ,'' was het onberaden antwoord , hetwelk Focco der-

mate verloornde, dat hi
j tlen edelman onmiddelli
jlt metcigen hand doorstalt; eene
daad welke kele gemoederen van hem afkeerig maakte en zi
jne vi
jantlen te meer vcrbitterde. Nicmand evenwel verstoutte zich weder de wapcnen tegen hem op te Tatten.

Hi
j herstelde de ballingen in hetbezithunnergoederen, toog toen
' metzi
jn zegepralend heir naar Groningen.en bragt. ook daar de uilgebannenen m et vrouwen en kin-

deren in hunne bezittingcn terug. Destad moesldetegen hem gepleegde vi
jandelijkheden met eene aanzienli
jke som afkoopen en zich naarzi
jnen wilvoegen. Te
W eqteremden ppogden zich zi
jne tegenstandersnog staande te houden, doch werden
weldra uitecnge4reven (1). Totbevestiging van den landvrede en dealgemeeneveiligheid, werden tusschen Focco rKzxa en degeestcli
jke zoowela1s wereldli
jke gezagToerders en de gemeenten in de landen van de Lauwerw totaan de E ona eenige

zeerbelangri
jkebepalingen in een twintigjarig verdragvastgesteld (2). Ditafzonderli
jk
verbond, hoe heilzaam ook , mishaagde zeer aan de stad Gronlngen. Om de gevolgen
tevoorkomen, welke zi
joordeelde datdaaruitten nadeele van haargezagkondenvoortm
e
t
vloei
jen,slootzi
j hare aanhangers naar den kantder Lattmers,in Ilumeterland,

Frede?poîd,Langewold en M lddagerland,voordcn tj
ld van tienjaren een verdrag
van vrede en onderlinge bescherming, hetwelk het E erwte 'Qrlpwd genoemd wordt
en later door H anezngo en Fivellnyo werd aangenomen, maar de medeoorzaak van

hooggaande twisten gewecst is. De hoofdpunten van dit belangri
jk staatsstuk zi
jn:
handhaving van elks regten; strikte rcgtsbedeeling;strafbepalingen en hulpverleening

tegen elken aanval zno van binnen- alsbuitenlandschevi
janden (3). Insgeljkswerd
tusschen de stad Gronlngen : en Ooqtergo, 'Feœrdrg/,Smallzngerland ,Opeterland

nevensdesteden, uitgezonderd Franeker,cengeljksoortig tienjarig vretle-enhulpverbond getroFen (:). Focco rKxxA hipldzich den geheelen zomerin de OmmelanJezlop, en m aakte verscheidene nuttige bepalingen en wetteù tot voordeel des land:,

2ie echter den Groningers mishgàgden, doch welke zl
j te vergeefstrachtten tegèn'te
(1)s.BlrxTwow,Chronzekel. b1.4, 5, vnso Exxlrs, Rer.Fris.Ilist. Lib,Xx.p.301- 303.
wsorAsrs, Fr. Sïdf. B.IX.b1.776- 278. k.szo>mns,Fr.Jaarb. D.V.. b1.60- 64. xosxxw,
.

Staatsr.D.ll.bl.348.

(2)rsnoExxlrs,Rer.Frz#.Sïdf.Lib.XX.p.307,308. scnoTwxcs,Fr.Ilist.B.IX.b1.277.
FrwsrzxpoRp, Jaarb. r. Gron.D. ll. bl. 427- 432.

(3)wxsryxnoRp,Jaarb.r.Gron.D.l1.b1.434-440.
(4)snnowxxlcs#Aer.F2.
gs.#:-4f.Lib.XX,p.309. wEsTvypoa?,Jaarb.p'
.'
Gro..D.
'II.b'1.44:.
7I :
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1406- werken. ALBXKT urolxoz moesl voor de betaling der hun opgelegde oorlogsbelasting
1433 b

arg bll
jven,en daarenboven werden zj verpligt rocco rKzxx deschade te vergoeden
a&n zi
jn slot te Dk
jk.ltulzen toegebragt. Hierop keerde dezeveldhepr naarzi
jn lantl
terug (1).
Doordeimmervoortdurendeverdeeldheden enbjzondereveetenwarendealgemeene
belangen van den staatverwaarloosd en de zeedi
jken zoo slechtonderhouden,datde
gewestentusschen deZulderzeeen den Dollal.t,bi
jdengeringsten storm,eeneprooi
werden van watervloeden en overstroomingen. In veertienhonderd drie en twintig en

de drie volgende jaren had hetzeewater onberekenbareschade veroorzaaklen qene
<an menschen en vee weggesleept. Naauweli
jks was mcn eindeli
jk begonnen
dedi
jken in eenen beteren slaattebrengen,toen een vreesseli
jke storm en watervloed,
het
ni
e
uwe
we
rk vernielden Avaardoor
W4iv
. gewoonlt
jk de St.Frczlcz-wclz' Dloed genoemd,
nmenigte

*

maaud geheelFrze&land totaan brentlte overstroomd werd. Kortdaarop volgde eene andere
1428 doorbraak waarbj ook hetgewestGronzng6n onderliep. Men wil, dathet platte land

20 v*
W in- dr
ie jaren lang met zeewater bedekt gebleven is. Schaarschhei; van geWas en een
term .

dure tjd waren hiervan denatuurljkegevolgen(2).Onbeschri
jfelt
jk wasdeellende,en
hoewelhetgebrek twee jaren aanhield konde ditechter de gemoederen nielverteedeven. Eenige Schieringers vielen onder aanvoering van w zzBz xIs>ExA en BEIITE Rox-

xsh'
rs, onverwachtsin hetdorp W i
jkelin Gaa&terland,namen den Pastoor,Heer
exzvsR,gevangen enbragten hem doodeli
jkewonden toe. Hj waseen man van adelljke afkomst en waarschl
jnli
jk vôôr hi
jden geesteli
jken staatomhelsde,gehuwd geweesl. Veelinvloed oefende hi
j uil op hetbestuurdeslàndsen had meermalen als
afgevaardigde met de Gronipgers verbonden gesloten. De booswichten sleepten hem

halfzieltogende voordestinsvan zt
jn zoon AGGE,in hetGaasterlandschedorpSondel,
en eischten hethuisop, onderbedreiging, wanneerAcoEditweigerde,dengrz
jsaard
voor zijne oogen tevermoorden.Dezoon wasop hetpuntaan hun verlangen tevoldoen,
toen de vader hem uit alzi
jnemagttoeriep: )Houd u standvastig; ik zaltoch aan
mj'ne wonden sterven.'' Op dezewoorden stootten de moordenaarshem den dolk in
hetharten trokken af. Hierdoortotwraak getergd,versterkte Aoox zjne stins,ging
buitenslands en keerde in hetvolgendejaar, terwi
jl Frzeeland. velden overstroomd
waren, met eenige vreemde benden terug. Aanstondstasttehj wzzBz xlxlzxA aan,
1429 doodde hem en dreefzi
jn volk uiteen.Hierop belegerden UILLE Boxwzxa
k,Eoo Kzlxpzs
zowozxA en andere Schieringers hem op zt
jne stinsteSondel) doch bj een uitval
(1)wgsTgsnpRp,Jaarb.0.Gron.D.ll.bl.440-443.
(2)occ: sczatExsls,b1.180,181.vz> TsknoR,Az-df.r.rriesl.b1.11,12.wlxszxlt:tChron.
m.Yrienl.B.YlII!b1,251. QvT/oa, Ferh.d. 'Akfernl.bl.421- 423.
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Hgtle hj eene groote slagting onder hen aan en joeg de overigen op de vlugt. De11
40
43
63
gesneuvelde zolGExA werd in het klooster Tâahor begraven (1).
Na hetvertrek van vocco vKzxA waren in de Om- elanden op nieuw onlusten ontstaan. Een edeelle der ingezetenen wilden zich aan de hem verschuldigde en toegestane vergoeding der oorlogskoslen onttrekken , waartegen zich de overigen met na-

druk verzetten. Xen vatte hetzwaard op, rooftle, brandde, moorddej toteindell
jk
de stad Gronzngen en eenige weldenkende Geestell
jlten tusschenbeide traden en het
geschilvereFenden , waarmede deze twist eindigde. Het verbond tusschen de Omm elanden en Gronzngen werd hernieuwd en hierdoor de rust in deze gewesten her-

steld (2). Van buitenwerd die rusldoorde Hamburgcrvri
jbuitersgestoord, welke
den zeehandel der Groningers groot nadeel tocbragten. Xcn besloot uit weerwraak de
koopvaarders van Eamhurg aan de kusten en in de havens over de f :- ' aan te

vallen, doch moestditplan opgeven, dewi
jlvoccorxzxA beloofde, deze zeerooveri
j
naarvermogen tebeletten, maar tevensverltlaarde niet te zullen gedogen, datzi
j,
metwiebi
j in vrede en verbond leefde, ongestraftin zi
jn gebied overvallen werden. Eenige over-Eemsche lleeren , ofschoon bondgenooten van rxExA, wapenden zich

tegen deze vrjbuiters en werden door de Hollanders, die even als de llamburgers,
Oost-Friezen en Groningersbelang hadtlen bi
j den handelop de Eeme, met schepen
en manschappen ondersteund (3). Totbevordering van den vri
jen handelen deveiligheid van personen en goederen , trad Gronzngen i#n
een verdrag met K redemold ,
'

waarbi
j slrengestraFen bepaald werden tegen hen,welke daarop inbreukmaakten(1).
In Frzeeland bewesten de Zclfv:z-' trachtten insgelijks de gezagvoerders den
vrede te herslellen.

Zi
J'riepen eene algemeene vergadering te Leeumarden bù'een , 293'
.

Vm 2C CP SJORW CRIStZRO g0SC11i11en tllssfhen de Schieringers en Velkoopers te beslis- W ijn-

m2211(1

$0R@ WZ V001 ODtIPFIIZZIIPICDSy W agt m en het ZOD Very dat er een bestand VOOr den 1429

tt
jd van tweejaren getroFen en onderhouden werd,waarbi
jstraFen en boeten bepaald
werden voorllen,welkeden vrede stoorden, zich aan geweldenari
jen schuldig maakten, of de vredebrekers beschermden; terwjl men tot demping van elken opstand
*

(1)pccoscwntzwsls)bl.181. v.TBZ:PR,Ib-st.r.ïzyie&l.bl.12. rBBp Exxlrs, Rer.Frzà.Ilist.
Lib.XX. p.311. wzwszxlrs, Chron.r. yriesl. B.VIlI. bl.251. scllnTwlrs,Fr.N z-df. B.IX.
bl.279. k.slpxans,Ar.Jaarb.D.#.bl.69 71.

(2)X/B: Exxxrs,Iler.Fris.Hist.Lib.xx.p.310. Scsqnwrs,Fr..Sï,
çI.B.lï'.bl.279.
(3)IaBo xxxlrs, Rer.Frù. Riat. Lib.xx. p.310. wesrgxpaa', Jaarb. m. Gron. D. lI.
b1.448,449.

(4)w>rnpcap,Jaarb.t.Gron.D.l1.b1.453.
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140c- ellkanderbehulpzaam zoude zl
jn (1). Van de zi
jde van Kolland, waar rzrxps van
1433 Bourgondiè. het oppergezag voerde doclz elders werd bezig gehouden hadden de
,

Friezen thansweinig te duchten. ln veertienhonderd zesen twintig had hi
jhetverbond desHertogs zA> nan Braband methen hernieuwd en dit, naar het scbi
jnt,
gteeds verlengtl(2). Het ismoei
jeli
jk tebepalen, hoeverde magt der Hollandsche
Graven zich in dien ti
jd overFrienland heeftuitgestrekt. Het was meer een gezag
in schi
jn dan in de daad geworden;wanthoeweldezeYorsten nog alti
jd hunne, het
zi
jdan erkçndeofvermeende regten en aansprakenop datgewestbehielden,hadden
zj echterte huisde handen te volwcrks, om die regten en hun gezag metnadruk
te ondersleunen. Het bestand met de Friezen werd gedurig jaarli
jks s'ernieuwd cn
zj werden somti
jds onder vri
jgelcide opgeroepen, om met den Raad van den Graal
te onderhandelen; maar daarbj bleef het, zonder dat cr iets met betrekking tot
hunne onderwerping werd vastgesteld. De Friezen leefden derhalve meesttjds als een
vrt
j en onafhankelj
tk volk, datslechts aan het Keizcrri
jk onderworpen was, en bexchouwden zich over het geheel niet als onderdanen , maar a1s bondgenooten van de

Hollanders,wiergezag overhen zi
jongaarne duldden en dat zich thanswaarschi
jnli
jk
tot hetaanstellen van rentmeesters, misschien somti
jds o0k nog van eenige andere
ambtenaren, zallepaald hebben. In het begin dezes jaars washetrentmeesterschap
over Oontergo en W e*tergo door Hertog rzlzlps aan w ztLzx PETE HERxAlsz OPïe-

dragen (3). Hetisonzeker, watdie rentmeesterseigenli
jk verrigtten. Xogeli
jk zal
hun ambt bestaan hebben in het invorderen van de zes stuiversbelasting van elk huis,

wellte Hertog ALBRECET van Wdz
lerdn $n dertienhonderd achten negentig denFriezen
had opgelegd, en die z1
j,zoolang de verdragen meldeHollandsche gezagvoerder
duurden, schi
jnen voldaan te hebben (1). Hetbestuurvan den staatwasden Ede1en, Grietmansen Schepenen dersteden aanbevolen. Zl
jwaren het onderanderen,
welke in dien tt
jd aan de knevelarl
jen en afpersingen,waaraan zich de Geesteli
jkheid
in Frie&land schuldig maaltte, perken stelden en bepaalden, dat die Geesteli
jken,
welke zich aan de voormaals vastgestelde wetten op dit punt niet onderwierpen , zonder onderscheid van rang of waardigheid , met gevangenis ofanderzins, naar bevint
l

van zalten, zouden gestraft worden (5). W aarschi
jnli
jk a1:een gevolg :an de gtipte
(1)occasclRtzxsls,bl.182,183.
(2)Cltarterh.*.Triesl.D.1.b1.470,476.
(3)Cltarterb.r.Friesl.D.1.b1.488.
(4)Vcrg.r.sloERos, Fr.Jaarb.D.V.b1.19,78. f'âcrferâ.m. Trie*l.D.1.b1.494- :* 5
waar vele stutken het bovenstaande bevestigen.

(5) Charterb.r.Frienl.D.1.bl.497.
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uitvoerlng dezermaalregelen, klaagden deGcestelgken bj den Bisschop van Utreeht14p,over de vcelvuldige mishandelingen,wellte zj te vertluren hadden. Men verhaall,dat 1433
die Kerkvoogd zich hunneraangetrok-lten en op straFe van den kerkeli
jlten ban, ellk
uildrukkeljk bevolen hecft,ben niet in hunne regten te verltorten (1). Kortdaarna
echter maakteBisschnp xvnoxzv van Diepltolt, in overleg met Flx-xps van W pvrérozldf:,

verscheidene bepalingcn'totbeteugeling en inkrimping van der'Geesleli
jken gierigbeid

en hun te grootaanmatigend gezag (2).
Ondertusschen waren er weder nicuwe onlusten in de landen over deA'dzzè' ontstaan.
Het vermoeden , dat Focco rKzxi naar de opperheerschappi
j van geheelOo.t-Frçe.land trachtle , bragt een magligen aanhang tegen hem in de wapenen. Er ontstond
-

een vrecsseli
jke burgerkri
jg,die tweejaren woedde en in wclken ook Hertogrxlzrl:z
nan Bourgondlè', ten behoeve van VKEwA deelde, terwi
jl vele aanzienli
jke Edelen
tusschen de Zalderzeeen den bollart de z)
:'(
le van diens tegenstandersaanltleefden.
De sloten Ooaterltulzen , Oldersum en J ttrzelz werden vocco met geweld ontnom en; 14x

hi
j zelfwerd voorvi
jantldes vatlerlands verl
tlaard en na hetverrassen #an Emhden
doordeHamburgers, op zl
jn slotte Lg-er belegertl. Een balfjaar lang verdedigde 14,
3j
hj zi
jn burg en tothet uitcrsle. Tocn de bovenste verdieping was nedergevallen,
bield hj zichnog staande in de bcnetlenste,lot eindeli
jk,alle leeftogt vertecrflzi
jnde,hi
j desnachtsmeteen getrouwen dienaar in een vatoverdeburggrachtgeraaklo
en naar M un&terland ontsnapte. Den volgenden dag gaf zich de burg over en
werd ten gronde toe geslecht. Focco viel daarop weder in Ooet-Frg-ealand . tot lea 143a

laatsteecn vrede gesloten en hem de terugkeerin zi
jn vaderlantl veroorloofd werd.
ii
jn zoon vKE zette den krl
jg voort, doch sneuvelde in een gcvechtnabi
jNorden. 1433
Focco zelf begaf zich naar zt
jn slotDn
--kltuzzen bi
j Hppzngadam , alwaar hi
j in
veertienhonderd vi
jfen dertig overleed (3).
Nietminder onrustig dan voor hetNoordeli
jkst gedeelte'derNederlanden , wasdit
ttdperk voor
IOORD-BRABAID en LIMBURG. Kort na den dood van Herlogin zonAllA was A>- j: v.
TOFIM *J> W/l
zr#pldfl te Leuven , en vervolgens in andrre voorname steden W internl.

totHertog van Braband gehuldigd (4). Bi
jzj
'-ne Blç
jdefaipwzl:bevestigde hi
j de 14:c
(1)occosckatxwsls.bl.184.
(2)Documenta z.szsxtxr,p.377-383. '.szozRn, Fr.Jaarh.D.V.b1.112- 120.
(3)z.BZNIXGA,Hht.0.Oost-Fn-esl. b1.219-269. rzzo sxxlr:,ller.Frz'.Sz-sf.Lib.XXI.
p. 317- 333. ecnovzwrs, Fr. #ï4l. B.IX. bl. 280- 286. t. szoEnn,, Fr. Jaarb. D. Y.
b1.80- 88,97- 106 ,129- 136. vssTgppoRp, Jaarb.m.Gron.D.l1.b1.453- 455.

(4)Ziehiervcor,b1.435.
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14
06= vri
jkcden envoorregten doo.rzi
jne voorgangersverleend en beloofde,ernimmereenigg
1433
.

inbrçult op to makgn. Hi
J zou een goetl en getrouw Heer zi
g.n , njet gedogen dat

iemantlbuiten regtofvopnis gvhandelttMtqrd, geen kri
jg zonderoverleg cn toestemming der steden aanvangen, en slechts geboren Bmbanders en binnen den lande
gegoed ,
, i
p zi
jnen Raad.opnemev (1). Iti
J kdzwoer deze en andere voorwaardcn, Rlle
,

t.e

gansle vRn het yolk,en ontving '
iluarop van zi
jne onderdanen den eed van hulde
1407 en trouw (2). Na het eindigen dermoei
jeli
jkheden mettl
'en Herteg van Gelreover
t1eleenhuld.eyoorhetlaqd vanKuik qn destadGrave(3),begafht
jzichnaarParii.
bi
jzjnen oudsten broetler JA> van .
l'p?
zréyozldïl, welke zt
jn regtvan opvolging in
*

1408 Brahand, Zizzzld/rg en de landen van Operm aa. aan hem had afgestaan , waartloor

hjnuin elkopzigtin helopperbewind diergewesten wasbevcstigd geworden (é).H1
j
ondersteunde dienYorstindenkri
j: tegen de Luikenaars,welke hetontzetvan M a'
q&rrïc/tztengevolge had en zAx van W:!
-7'eren op den Luikschen zetel herstelde(5).
Vervolgensverkreeg hi
jhetbewindGverhethertogdom Luzemhurg en hetgraafschap
Cltinydoor een huweljl
t metELISABETH,dochtervanzAxvanLuremhurg ,Hertog van
Görlitz enzoon vanKeizerKAREL lY (6).GraafwzlzLzMVI van Kolland was bl
j dit
hmveli
jksfecst tegenwoordig; en de eischen, welke A>To>IE op hem had, werden
veldrauitdenweggeruimd(7).Ondankszoovelegunstigeomstandigheden,wistdellertog zich niet de liefde des volkste verwerven. De onverschilligheid,welke hi
j over
hetgeheelden Brabanders betoondeen zjneonmiskenbaregenegenheitlvoordeFran1411 schen , vervreemdden van hem aller harten. Een opstand in Luœemhurg was naauwe-,

ljksgedempt,toen eene nieuwebeweging in Brahandontstond.AlrowxEhadnameljk
een togttegen hetstadjeen ltastecl.Batenhurg in Gelre beraamd,waartoe de steden
hem haren bt
jstand weigerden en besloten, indien dit euveldoorhem werd opgenomen,geweldmetgeweld tekeeren(8).Op eenevergaderlngvan Etlelen en stedendoor
(1)Brab.Placcaath.D.1.b1.140.
(2)v.uErRw,Hist.r.'sHertogenb.D.1.bl.255,256.
(3)Ziehiervoor,bl.557,558.
(4)v.uzrax Hht.r.'&Ilertogenb.D.1.b1.257.
(5)Ziehiervoor,bl.442. Voeg bi
j de aldaar aangehaalde schrl
jvers, oxvzErs,Rer.#,.
@â.
Lib.I VlI.p.212,213. SARAEUS,Annal.D uc.Brab. T.1. Lib.XXXVI. p.376,377. Ax lvxz Chron.D uc.Arcâ.p.136- 138.

(6)plvuvs,Rer.Brab.Lib.XVII.p.213. uzazxrs,Wwlc/.Duc.Brab.T.1.Lib.XXKYI..
P.377.

(7)Zie hiervoor,b1.444.
(8)Zielliervoor,bl.559,560.
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daor den Herlng tefzlvoorden bjeengeroepen,werd weldegnedeverstandhouding1ù
0&-1433
tusschen Yolk en Vorstvooreenepooshersteld,maarvan den voorgenomen kri
jgstogt
gchi
jntnietsgekomen te zi
jn. Tweejaren laterweigerdemen den Hertog eenezware
bede,ten warehi
j,naar belofte,aldegrjeven der bi
jznnderesteden herstelde. Het
bli
jlttechter,dathem hnnderd en vi
jftigduizend krnonen zi
jn tnegestaan (1). Daarentegen weigerdenLeuven,Jntmerpen enBrun'el,hem in Frankrç
jktegendeEngelschen te dienen en vermaanpen hem vruchteloos, zich in dien kri
jg niettemengen,
welke Braband niet aanging. Zontler hetvoetvnlk aftc wachten,trok hi
jaan het
hnofd der ruiteri
jnaar Frankrç
jk en sneuveldein den bloedigen veldslag bj Jzzn- 25v.
''jgezet(2).
mWaain4
nowrt. zi
gn li
l'
k werd naar Bruanelgevoerd en teTer Furen bi
Den dag na deze laatste plegtigheid, kwamen de drie Staten van Brahand , de .1415

eestelt
qkheid, de adelen desteden,te Brwenelbi
jeen en kozen eenparigden der- 4 v.

tienl
.arigen JAx , oudsten zoon van Hertog AlTolzz, voor hunnen wettigen Heer. uk
J.slagtm.

moest zich verbinden, allesstiptnatekomen, wàtzi
jn vaderaan hetvolk bl
j zi
jne
Blg
jdeJsàp-efebelonfdenbezworen had(3).Devoogdj overden jongen Yorstenhet
bestuurdeslands werden aan e1f,z00 geesteli
jke alswereldljke leden derStaten opgedragen, die spnetlig het vertrouwen des valksTerwierven. Terslond slotenzi
jden
vrede met den Hertpg van Gelre,den Bisschcp van Lazk en andere omliggendeYor- 17v.
w iu-

.

sten. Hierop lieten zi
ljzA> lY in Leuven en in de overige stqden van Brahand term.
&1s Heer huldigen

en door hem beloven, 'slands vanrregten, wanneerhi
j vi
jftien 14v.
jaren zou bereilkt hebben,opnieuw tebevestigen en te bezweren;hetgeen o0k wer- Louwje-ma
j4ajn:d
keli
jk in veertienhonderd achttien geschied is. Xetvèelbeleid ruimden zi
jdempei
li
jkheden met Keizer slolsxvxouitden weg,welke onder voorwendsel, dat AxTowzx
hem geene hulze Wegons Brahand bewezen had ,pp dat hertogdom aanspraak maakte,

hetwelk, geljk hi
jbeweerde,door'sHertogsdond wederaan den Keizermoestvervallen van wien 'twas uitgegaan. Evenzeer bevredigden zi
jden Hertog van Bourgpn#ïJ, welke als broedervan AwTowzxen naaste bloedverwantdevopgdi
jen hetregentschap overBraband vpor zich vorderde,doch tegen twintig dqizend goudenkron-

nen van zijn eisch afzag (i).
(1)v.IlEtxx,Be&cltr.m.'dHertogenb.D.1.bl.261.
(2jnxvzErs,Rer.Arcâ. Lib.XYII.p.215- 220. lA:zzrs,â nnal.A,'câ. T.1.Lib.XIXV.
p.378- 382. *>0;yMx Chron.Duc.ArJâ.p.142= 148. Magn.c/lrop.Belg.p.382.

(3)Placaatb.r.Brab.D.1.b1.144,145.
(4)pluzrs,Iler.Wrc:.Lib.ïYlll.p.22l,,222. szAu rs,ânnal.B rab.1'.1.Lib.XXXVI.
wEz, Rint.Gël- de la We/gp. 384- 386. A,p>v:y Chlnon. Dxc. Bt-ab. p. 118- 150. 'nk'
T.lV.p.156- 160.
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1i06- Xiddelerwi
jlwaszAxIY meqrderjarig gewortlen en tradnu, rtlim zestienjaren oud,
14
3033
v. in den echt met zAxonA van #6f
J.6r:s , een huweli
g.j
k dat meer uit staatkunde dan uit

Lente- nei
ng
maand. gi

gesloten, voor beitle eenebrnn werd van rampen en ellende,geli
jk reedsis
1418 aangetnond (1). Na een roemlons en onrustig bewind van elfjaren, overleed hj
17
v. zonderkinderen na te laten Hi
Gr
asm
jha4 slechtsvieren twintigjarengeleeftl. Denamaals
.

.

1427 z0o beroemde hoogeschool van Leuven was d()0r hem in veertienhonderd zcs en twin-

tig opgerigt(2).
s v. Flsles,Graafvan St.Pol,volgdezi
jn broederop in hetgebied.Bl
)'deinhuldiging
Bloeim.Iaevestigdeen vermeerderdehi
jde vnorregten,den Brabant
lersdoorzi
jnebeide onmidtlelll
jke voorgangers verleend (3). Uit de bi
jgevoegde punten, well
te hi
j beloofde
stipteli
jk te onderhouden, bli
jkt, hoe vele misbruilten ten ti
jtle der slappe regering
van zAx 17 in hetstaatsbestuurwaren ingeslopen,en hoezeermen trachttedevri
jheid
tegen de aanwassendemagtvan hetBourgondische huis tehandhaven (1). Te vergeefs verzocht de nieuwe Hertog van de Staten eene buitengewone bede totverefening

vandeschulden zi
jnerToorzatenen terinlossing derverpandedomeinen.W aarschi
jnli
jk
had de ontlervinding geleerd,datde gelden,onderdergell
jkevoorwendselsgeheven,
tloprtleVorsten t0teen geheelantlerdanhetoorspronkelgk doelbesteedwerden. Bj
eene zamenkomst derStaten te J ntmerpen , werd hem echter eene beze van driemaal

hnnderd vi
jfen twintig duizend Franschekroonentoegestaan,ondervoprwaarde evenwel, dat eenige hunner leden vonr het wclbesteden dezer gelden zouden wakcn.

Schoorvoetentl ongetwi
jfeltl stemde Fltlpshierin t0e,en men moeterltennen, tlatde
voorwaartle indedaatl voor den Vorsteven beleedigend alsvernederend was (5). Hi
j
h
a
t
l
s
l
e
c
kt
s
d
r
i
e
j
a
r
e
n
g
e
r
e
ge
e
r
d
,
t
o
e
n
h
!
J
pl
o
l
s
e
l
i
ng
t
e
Le
t
t
v
e
n
o
v
e
r
l
e
e
d
,
t
e
r
wi
j
l
de
i s.
oogst- taebereidselen t0t ziine echtvereeniaing m etvoLEsoAy dochter des Koninasvan Siczlzë,
*
.
.
14:0 gemaakt werden. Xen vcrmoedde vergiftiging ,doch bi
J tle li
gkopening bleek , dathi
J.

maand.

aan eene leverantsteking wasoverleden (6). lfen betreurdezi
jn verlies,wantzi
jne
(1)ziehicrvoor,bl.461-515. nlvzEvs,Aer.Brab.Lib.XYIII.p.222-240. szlwErs,Annat.Brab.T.1.Lib.XXXVI.p.386- 102. Awowvxl Cltron.Oyc. Brab.p.152- 181. nmuz,
Ilist.&Jzl.de la Belg.T.lV.p.160- 183.

(2)nxvlxrs,Ret'
.Brab.Lib.XVIII.p.239,240. tlpslxLoranium ,Lib.111.p.91.
(3)Placaatb.rczlBl'
ab.D.1.bl.145.
(4)v.uEl:Rx,Hht.r.'sSerfpgclsp#ci,D.1.bl.292.nEwEz,Ilht.GJS.dela Ael
g.'1..IV,
P*181- 186.

j5)zslwvxlchron.Duc.Brab.p.181.pxwxz,Hist.JJp delaBel
g.T.IV.p.186.
(6)slvzvrs, Rer.Brab.Lib. XIX.p.212. zxoyvxxCltron.Duc.Brab.p,181. pggzgzivg,
Ht'
.
ît.d.Dl
fc:deWp?lrg.T.IV.p.Q?5. NotedexzRcszt(3).
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gematigdheidin de huisscli
jkegeschillen tusschenllertog zAxlY en zAxosx van#eï
g-e-14
10
46
3:
ven, en de wi
jze op welke hi
j de teugels van het bewind in handen hield,
voedden de hoop,datzl
jne regering gelulkkig zou zi
jn.
De Stateh van Brahaltd l
twamen te Leuven bi
jeen ,om over eene: opvolger te
4'aadplegen. Onder de mcdedingers, welke op dat hertogdom aanspraak maak-ten,
kwamen MAROARETIIA , de Hertogin-weduwe van w ILLEM VI van Ilolland , en rlLlps
de Goede, Hertog van Boltrgondië,htt meestin aanmerlking. XAROARETHA , de oudste dochter van rlLlps den kv/t/,
f:, door wiens gemalin Brahand in het huis van Bourg
.onJo.wasovergegaan , zuster van Hertog xx'
roxxz van Bvaband en van zax , Hertog
'
van S/?
zréyondïl', schoonm oeder van zAx IV en m oeivan lpzxzxps van St.P ol,kwam in
persoon te Leuven , bewerende,dat zi
i
e redenen de naaste, crfgenaam wasen
*
A om dez
dat in Brahand de vrouwen niet :an de opvolging uitgesloten waren , zoo a1sin tler-

tienhonderdvi
jfenTi
jftig bi
jdekomstvan Hertogin JouA>>.
&,doclltervan zAwllI,aan
àet bewind,gebleken was. Dit regt werd haar door den Hertog van Bourgondl
-è',

xzLlps den Goede, betwist. A1s zoon van zAx van r/lzréy/z?W l,washi
jeen volle
neef van Hertog Awr
roxlz, wiens geslacht met rzsxps van St.P ol was uitgestorrren.

Hi
j stamde dus in regte li
jn af van den oudsten tak en werd hierdoorde.eerste regelregte erfgenaam , terwi
jl de Hertogin-weduwe MARGARETHA slechts eene zi
jdelingsche was. Daarenboven had zi
jn vader, wien alsoudste zoon van rzLxrs den Stoute
naar alle regt de hertogdommen van Braband en Lzm hurg toekwamen , die aan'-&x-

l'oxlz afgestaan, ondervoorwaarde,dat zoo deze ofzi
jne kinderen zondernageslacht
overleedtlen,B rahand tot de erfgenam en van zA> van W /?
zrg/zl#ïl zou terugkeeren.
Brahand behoorde hem derhalve ,niet als neef van lpzxzll,s van St.P ol,maar als zoon
van Hertog zAx nan W /?zréx/zlW l'
. De Staten sran B rahand verklaarden na eene ber4adslaging van twee maanden , eenparig Herlog rxl-lps den Goede voor hunnen wet-

tigen Heer(1). Terstondwertlde Blq
j'de fx/c/zzzl
vf: opgemaakt,wiernakoming rzLles
moestbezwerenvôôrhi
jt0tHertog van Brahand en Limhurg gehuldigd werd. Zi
j is
van denzelfden inhoud en geest,doch uitvoeriger, naauwkeuriger en vri
jzinnigerdan
die dervorigeVorstcn;en daarzi
j,meteenige wi
jzigingen ,de grondwetvanBrahand
.

gebleven is,welke het laatst door Keizer raAxs 11 in zevcntienhonderd vieren negentig

bezworen werd, verdientzi
j eenigzinsnadergekend te worden. Erwordtinbepaald:
1o.DeHertogza1zi
jnen onderdaneneengoed,regtvaardig en getrouw Heerzi
jn;geweld
plegen noch veroorloven dat het geschiede; het regt handhaven en doen handhaven

(1)nxvzErs, Aer. Brab. Lib. XlX ,p. 243. lunwErs,A nnal.Brab. '13.1.Lib.XXXVII,
p. 410. AxowvMl chron. D vc. Brab. p. 185- 187.n acl
ur, Fotesaxr px zzRzlTx,Rist. d.
D uss tle B ourg.T.IV.p.227.
75*
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1406- door de overheid met betrekking tot de kloosters,de Edelen, de burgers der steden
1433
,
en alle overige ingezetenen van Brahand en het Land rca Overm aae, naar de regten en voorregten der steden en plaatsen. 2*. De bewaarplaats van 'slands handvesten

envoorregten zalin Jntwerpen zi
jn;deHertog,destadLeuven en destadBrt
uanel,
zullen ieder eenen sleutel daarvan hebben , en de Hertog van die voorregten een afschrîflbekomen. 3*.Zonder toestemming der steden en van het gewest, zal de Hertog geen oorlog voeren , en de grenzen noch de voôrregten des lands veranderen. *o.
De Hertog zal den titelaannemen van : Hertog van Lotharzngen , van Brahand en

van Lzmhurg 9 Xarkgraaf van het H. Ri
jk. H1
j zalniethandelen dan in overeenstemming met de drie Staten van Brahand) hetgrootzegel moet in Brahand bewaard
worden ; de regtszaken zullen aldaar beregt, en de vonnissen door vier Raadsleden
geteekend moeten worden. 5O. De Raad van Brahand zaluit zeven leden bestaan , de
Kanselier er onder begrepen , welke laatste de onderteekening hebben en hetzegel

bewarenzal;hi
jmoetBrabanderzt
jn en de drietalen, Lati
jn, Fransch en Vlaamsch;
verstaan;vie?dezerRaadsledenzullenBrabanders enbaronsofgrootegrondbezitterszi
jn;
de twee andere staan ter lteuze van den Hertog , doch ook zj moeten de Vl
aamsche
a
f
wez
i
ghe
i
d
va
n
den
Hertaalverstaan. De Raad van Brahand bestuurt het land bi
j
1og* zonder toestemming der Staten zal de Raad geene brieven van vervreemding of
grondbelasting mogen afgeven. 6o.De Raadsleden moeten uitwettig huwelt
jltgeboren

zi
jn; hunneambtspligten worden voorgeschreven overeenkomstig hetvt
jfde punt. 7%
.

.

.

-

.

De Hertog zal zi
ln Raad in zi
lne verbli
lfslad in Brahand houden, De wi
gzevan bestuur

in Braband zal niet dan na twee jaren kunnen veranderd worden, ten ware in
dringenden nood , te beslissen door de twee geheimschrt
jversder Staten. 8>.Geene
kwi
jtschelding van straf, geene genade zal verleend worden dan op hetberigtdoor
w

vier Raadsleden onderteekend. 9o. De Raadsleden m oeten in Branand wonen. 10*.

De Stadhoudcr des Ilerlogs zal de Bln
j-de Inkomwte beëedigen. 11*. Alle ambtenaren zullen eenen eed aieggen. 120. Het herlogdom Lzm burg en het Land
llca Overm aas worden met Brahand , ook in bestuur, vereenigd. 13e. en 11*. De

handel zal, onder zekere opgegeven bepalingen,in Brahand vrj zjn. 15*.en 16*.
De Brabanders zullen in H olland en Zeeland OP de geregte tollen varen als van ouds.
170. en 180.De geschillen met F laanderen OV0r de vaart OP de Seltelde en deSenne

zullen geregeld worden. 19e. De Brabandsche onderdanen zullen vri
jheid genieten,
om buitenlands handelte drt
jven, en nietverantwoordell
jk zt
jn voor de schulden van
den Hertog. 200. Hethooren van getuigen voor den regler, zal naar d'
e vastgesteldo

wjze geschieden. 21Q. De Hertog zal het regtvan genade aan moordenaars,onder
zekere bcpalingen mogen toestaan. 22*. De ambtenaren zullen in persoon hunne be-

trekking waarnemen; de overleving (survivance) door opvolging ofdoorhuwçlt
jk is
veroorlonfd. 230. De ambten of posten zullen noch in pandschap ,nnch in huursltit-
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gegeren worden ; men kan ecnvnutlig te cu
te eens anderen of teeen een iaareeld 1406- ns
=
- u
1433
.
.
daarvan afstand doen. 21*. De wezenli
lke Brabander, t
lat is hi
J
, die in geen an-

2ergewest dan in Braband zi
jn verblt
jf hnutlt, zalniet buiten Braband dooreen
niet wezenli
jken Brabander '
voor het regtgedaagdkunnen worden. Het25:te,26:te
en 27ste punt hebben betrekking op het verleenen van gunsten en genade. 28*. De

straf vaor de misdrl
jven is op den misdadigeralleen toepasselt
l'k en zalzich niett0t
antleren uitstrekken. 29*. De veroveringen alleen door de wapenen der Brabanders

gemaaltt,zullcn t0thun voordeelzi
jn. Het30$tepuntbetreftzekereuitoefening van
regt. 31*. De voorregten der Sint-pietermans te Leuven zullen bevestigd worden.

32*.Beflriegeli
jkeafstanddoeningen en pnderhandelingen worden tenstrengsteverboden.
In het33'te, 31Bte, 35:t:en 26ste punt wnrden de jagtregten geregeld. 37*.De
Baljuw van W aalnch-Brabattd moet Brabander wezen en zl
qn h0fte Genappehouden. 38O en 390. De ambtenaren ,regters, ontvangers en slotvopgden moeten Braban-

derszi
jn. 400. geregtbanken van Zandltonen en van Uecele moeten geopend en
vervormd worden, en de Schepenen hun verbli
jfbinnenBruuelhouden. 11.
*.Jntzpdrpdl zal ten eeuwigen dage metBrahand vereenigd bli
jven geljk 0ok destad
Nirelle. 420. De Hertog zal tle Staten van Braband veertien dagen Tôôrden ti
jtl
derdagvaartbeschri
jven,en hun vooraf de reden der bi
jeenroeping opgeven; al de
leden zullen ongehinderd hun geroelen uiten ; wie hun dit euvel afneemtof verhin-

dert, verbeurtljf en gned. 43*.Het leenhofzal ter plaatse waarde Hertog zi
jn
verbli
jf heeft, gehouden worden; vreemde tusschenkomst zal zaar gcen plaats
hebben. Het élste en é5#te puntregelen dejaarmarkten van J ntmerpen , Brueeelen
'&S:rzpg:zklpzc/l. 460.Zi
jdieinFlaanhren handeldrjven,zullen geenevoorregten
tot nadeel van Braband genieten. Het é7:te punt is eene herhaling der bepalingen
betrefende de handelsvrgheid der Brabanders; en de drie vplgende punten hebben
betrekking op de stetlen Ilerenthal. en Geertruzdenherg , op Ilolland, Zeeland,de
stad Gravb enz. 51*. Den rreemden handelaren zal bescherming toegestaan worden.
52*.Liedenwegenseeneburgerli
jke zaak gevangen genomen,zullen in gewonehuizen
-#

van opsluiting Vrzenten)bewaard worden. Het 53'teen 51:tepuntbetrefen de vri
je
vischvangst op de rivier de Senne,die langsBruuel stropmt. 55*. 'oodra een aange-

klaagde geyatis,zaleen naauwkeurig onderzoek,naarden sti
jlvan elk geregtshof,
plaats vinden. De punten 56 en 57 hebben betrekking op dejaarwedden ten laste
der gemeenten of der abdi
jen; en eindeli
jk tcn 580.za1deHertog de vnorregten,
.
gcwoonten en herkomsten bevestigen en bçkrachtigen (1)1'.Fxslps,inLeuven,deoudeW5il-n4rln.
sq

A

143()

,'
.xzaclllt,zWotes 4.?1,.1)1:SAAASAE,Ilist.d.
(1)Plaoaatb. r. krab.1).1, b1.152-168. Vcrg
Izucsde .
Sf
?/frg.T.lV.p.228- 234,
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1406- hoofdstad van Brahand , met veel plegtigheid ingehaald , legde den vereischten eed af
1433
i de overige steden

en werd nu hier,gell
qltvoorts n
,gehultligd.Hl
j voegdelaternog
eenige voorregten bl
j de nude, welkehl
jtevensop nieuw bekraclztigde, en belooft
))1*.Braband, ondauksden kri
jg tegen Frankrl
jk en Luik, niet te zullen bezwaren; 2O. geene burgerli
jlteambten, rentmeester- of ontvangersschappen en slot29v. voogdi
jen, overeenkomslig het 38.te en 3
.9:tepunt der Bli
jdelnkomete, (lan aan

Xerfst-Brabanders ta geven ; en 3o. al de maatregelen t0t welvaart en veerdeel vau tlen
m aand

1431 LandedoordeStaten na den dootlzi
jnsvoorgangersgenomen, tezullenbevestigen.''
Ingevnlge het vierde llunt der Blk
jde lnkomete, nam hi
jJden titel aan van
Hertog van Lotltarzngen , van Braband, van Limbttrg , en Xarkgraaf van het

H.Ri
jk of Jntmerpen (1). Het ri
jlke Klaanderen was reeds door erfregt,
Namen door aankoop in het huisvan Bourgondiêgeraakt(2). En tnen nu oolt
Henegoamen , Rolland , Zeeland en Frieeland met deze gewesten verecnigd wer-

1133 den (3), bl
j welke laterLuœemhurg, door den dood van Hertogin ELIZABETII, de
weduwe van zAxvan Wt
?z
l-:rezl, gevoegd werd (1),zag zich FltlpsdeGoedeHeer
van bjna aldeNederlanden en een dermagtigste Vorsten van E ?
zr/pc.
(1)Verg.Alg.GcdcA.d-Faderl.D.11,St.l,b1.181.bEwEz,Hist.&Jzl.de la A:/g.T.lV.
p.207.

(2)nxwxz,Ilht.GJzl.de la Bek.'
11.lV.p,79,191.
(3)Ziehiervoor,bl.521.
(4)OudeHoll.Dï'
p.Arps.,Div.XXIï.c.9.

.

+

.

PKAAT *IAG > Mw P *
KAT
4 EI.

W ITTE ran Ilaam ntede te Ilaavlem
Zïdrïàzd: dcor de Vlamingen belegerd.
Het sneuvelen van Graaf w ILLEM IV. . @
W ILLEM V sluit een verbond met de Edelen en steden

ElaEowoaA verwi
jthaargemaalzi
jneverwi
jdering.
GERRIT van /fo ferïzw :zè door Graaf w lLu x V omgebragt.
EMMERIK van D ruten vermoord.
' .
ALEID van P oelgeeet vermoord
Het slot P irlepont vermeesterd.
*
De weduwe van Hertog ALBRECUT van Bql
jeren gtaotq'*n boedelmet
den voet
Opschudding te D ordreeltt.
;

tegenover bl. 20.
2é.
157.
176.
208.
217.
266.
))
300.
))
320.

Onderwerping <an IIEwORIK van Aplf/ddrz.
Intogtvan wILLEM van Gelrein Nç
jmegen.
JAx van Wef
J'cr:zl.
D00d van ALBRECET BEILING
*
Vlugt Tan JAKOBA van Wdf
g'ere'z uit Gent.
FxLlps van Wp'
lfrg/zdt/ïô'
.

Huweli
jksvereeniging <an FItASK '
van#:r':l- en zu ou vcn A:ï
g':r:s,
JAKOBA Tan Bei
jeren.

))

321.
327.
336@
381.
491.
496.
505.
518.
522.
521.

NB.De plaatvoorstellende:Pitvinding der M ekdnx#k- ,kehonrtin een vnlgend stuk.

